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STRESZCZENIE 

Przedstawiony raport dotyczy procesu konsultacji projektów zmian prawnych 

wynikających z wdrażania Programu „Za życiem”: projektu ustawy z dnia 27.03. 2017 r. oraz 

projektu ustawy z dnia z 29.09. 2017 r. 

Analizę materiału empirycznego – opisów moderowanych spotkań otwartych, 

przygotowanych przez moderatorów dyskusji plenarnych konferencji regionalnych 

i konferencji ogólnopolskiej1 oraz opisów przygotowanych przez moderatorów warsztatów 

podczas konferencji regionalnych i warsztatów poprowadzonych podczas 2 konferencji 

ogólnopolskich – poprzedzają informacje o projekcie „Konsultacje +” (Rozdz. 1) oraz 

informacje o programie „Za życiem” (Rozdz. 2). W 3 Rozdziale scharakteryzowano istotę 

konsultacji publicznych oraz płynące z nich pożytki. Kolejny rozdział zawiera informacje 

o zmianach wdrażanych w konsultowanych projektach ustaw. Charakterystyka uczestników 

spotkań zamieszczona została w Rozdziale 6. W części 7, poza informacjami o przebiegu 

konsultacji, zamieszczono również opis działań informacyjnych podjętych w projekcie 

„Konsultacje +”. Część empiryczna badania – analiza uwag, opinii, postulatów i wniosków – 

została zaprezentowana w trzech rozdziałach – w rozdziale 8 zamieszczono analizę 

materiału z moderowanych w ramach sesji plenarnych spotkań otwartych, natomiast 

w rozdziałach 9 i 10 zaprezentowano materiał z warsztatów na konsultacjach regionalnych 

i ogólnopolskich. 

Podsumowania, główne wnioski i rekomendacje zawarto w ostatnich rozdziałach. 

Dopełnieniem są materiały zgromadzone w aneksach.  

                                                           
1 Zachowując zasady poprawności prowadzenia badania jakościowego, nie poddano analizie 2 opracowań 
moderatorów sesji plenarnych w konferencjach ogólnopolskich, gdyż w przypadku konferencji otwierającej 
konsultacje takiego materiału nie wytworzono.  
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WSTĘP 

Prezentowany raport jest podsumowaniem głównych wątków dyskusji jaka miała 

miejsce w trakcie konsultacji programu „Za życiem”, trwających od maja do października 

2017 r. W spotkaniach, które odbyły się w różnych miastach Polski oraz w Warszawie 

(dwukrotnie), uczestnicy konsultacji – osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób 

niepełnosprawnych, pracownicy funkcjonujący jako reprezentanci systemu pomocy 

społecznej oraz reprezentanci władz centralnych, regionalnych i lokalnych, wspólnie 

debatowali nad możliwościami usprawnienia systemu wsparcia ON i ich rodzin, poprawą 

funkcjonowania instytucji wsparcia, poprawą regulacji prawnych. Dodatkową i ważną rolą 

tych spotkań była możliwość wysłuchania opinii „innych” reprezentantów różnych 

środowisk zawodowych, organizacji i opiekunów ON które podjęły się roli rzeczników 

spraw, a także samych ON – w realizowanym prze te osoby samorzecznictwie, co było 

szczególnie widoczne podczas prelekcji w trakcie obrad plenarnych konferencji 

ogólnopolskich i regionalnych. Znaczna część opinii była podzielana przez przedstawicieli 

różnych ogniw systemu, były też budzące kontrowersje sprawy/zapisy/propozycje. 

Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie, której celem było ustalenie głównych 

wątków odnoszących się do możliwości zrealizowania zapisów programu „Za życiem”: 

trudności/barier, wyzwań, obaw, opinii i postulatów zmian. Aby ten cel osiągnąć autorka 

raportu zdecydowała się na użycie metody opisowo-ilustracyjnej.  

Część empiryczna, rozpoczynająca się w rozdziale 8, obejmuje analizę materiału 

zgromadzonego podczas konferencji ogólnopolskich – moderowanych spotkań otwartych 

w sesjach plenarnych, analizę materiału empirycznego zgromadzonego w trakcie czterech 

poświęconych różnej tematyce spotkań warsztatowych, realizowanych na konferencjach 

regionalnych oraz analizę materiału zgromadzonego podczas prowadzonych w ramach 

ogólnopolskich konferencji warsztatów, które tematami nawiązywały do głównych wątków 

podejmowanych w dyskusjach plenarnych i w czasie podstawowych warsztatów 

zrealizowanych w trakcie konferencji regionalnych.  
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Opracowanie zawiera aneksy, a treści tam zawarte stanowiły podstawę uzasadnienia 

dla wątków głównych, pobocznych i marginalnych, które pojawiały się w dyskusjach 

ogólnopolskich i regionalnych. 

Autorka opracowania była moderatorką ogółem 10 konferencji w tym 

2 ogólnopolskich i 8 regionalnych, a także moderowała 2 bezpośrednie spotkania robocze 

i 1 warsztat podczas konferencji ogólnopolskiej, zamykającej spotkania konsultacyjne 

w ramach projektu „Konsultacje+”. Bez tego szczególnego doświadczenia, nie byłoby 

możliwe zrekonstruowanie głównych wątków narracji, a także interpretacja niektórych 

wątków odnoszących się do rzecznictwa, integracji systemowej, kierunków działań, 

samopostrzegania przedstawicieli środowisk zawodowych oraz generowanych zbiorowych 

oczekiwań i potrzeb. 

Wysiłek, którzy wszyscy aktorzy włożyli w przygotowanie i poprowadzenie tych 

konsultacji, miejmy nadzieję pomoże przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, ich 

rodzinom, opiekunom i pracownikom instytucji wsparcia społecznego, wolontariuszom 

i nam wszystkim, którzy chcemy poszukiwać dobrych rozwiązań i je wspierać oraz 

w pełniejszej diagnozie problemów środowisk i instytucji wsparcia oraz w skuteczniejszym 

poszukiwaniu trafnych rozwiązań. 
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1. 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.”2 

                                                           
2 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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2. 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.”3 

                                                           
3 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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3. INFORMACJA O ZMIANACH WDRAŻANYCH 

W KONSULTOWANYCH PROJEKTACH USTAW  

W procesie konsultacji prowadzonych w ramach projektu „Konsultacje +” 

konsultowane były projekty I i II pakietu zmian w związku z realizacją Programu 

„Za życiem”.  

Pierwszy pakiet dotyczył zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583, 1948 i 2174 oraz z 2017 r. poz. 38, 60, 624 i 777), 

ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 

i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949), ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065), ustawie z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). 

Drugi pakiet dotyczył ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 

oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), 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). 
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Uczestnicy konsultacji prowadzonych w trakcie moderowanych spotkań otwartych – 

konferencji ogólnopolskich i regionalnych mieli szansę zabrać głos w odniesieniu do obydwu 

pakietów ustaw, ale w pewnym ograniczonym zakresie. Pierwszy pakiet został poddany 

konsultacjom na zakończenie przewidzianej dla niego procedury konsultacyjnej i był 

omawiany na pierwszej konferencji ogólnopolskiej w maju 2017 r. Najdłużej konsultacjom 

podlegały założenia do drugiego pakietu ustaw, zawarte w (1) materiale „Propozycje zmian 

w zakresie Warsztatów Terapii Zajęciowej przewidziane w założeniach do projektu ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”; (2) oraz 

w materiale roboczym pt. „Planowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw”, opracowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych oraz zawarte w (3) projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych 

ustaw (projekt z dnia 29.09.2017).  

 Konsultowanie założeń do projektu ustawy pozwoliło wcześniej zgłosić uwagi 

i postulaty. To z kolei umożliwiło uwzględnienie pojawiających się głosów w projektowanym 

akcie prawnym nawet jeszcze przed opublikowaniem samego projektu.  

Punktem wyjścia do dyskusji prowadzonych w trakcie moderowanych spotkań 

otwartych była uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie 

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

Konsultacje publiczne prowadzone w ramach projektu „Konsultacje+” prowadzone 

były w etapach uzależnionych od udostępnianego materiału bazowego, stanowiącego 

punkt wyjścia do konsultacji. Wśród tego materiału znalazły się przede wszystkim: 

1. I pakiet zmian – przedstawiony w Projekcie z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (konsultowany 

podczas pierwszej konferencji ogólnopolskiej, która odbyła się w dniu 17 maja 2017 r. 

w Warszawie); 
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2. II pakiet zmian, przedstawiony w: materiale pt. "propozycje zmian w zakresie 

Warsztatów Terapii Zajęciowej przewidziane w założeniach do projektu ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, 

materiale roboczym pt. „Planowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw”, a następnie, projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw (projekt z dnia 29 września 2017). 

Oba projekty w toku procesu legislacji uległy zmianom. 

Uczestnicy konsultacji zgłaszali ponadto uwagi do innych aktów prawnych, które są 

związane z funkcjonowaniem Programu „Za życiem”.  

3.1. PROJEKT Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2017 USTAWY O ZMIANIE USTAWY 

O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW4 

Projekt ustawy 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), 

                                                           
4 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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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). 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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.  

 

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: 
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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), 

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). 
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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. 

 

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,  
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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. 

 

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.  
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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.  

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.  
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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.  

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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4. 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 wpływu5 i konsultacji publicznych6 

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. 

                                                           
5 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 
6 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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4.1. 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.”7 

„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.”8 

„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. 

                                                           
7 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s. 28 
8 Opisy procedur przyjmowania projektów dokumentów rządowych, RCL, Warszawa 2014, s. 369 

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne
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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”9 

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. 

 

Rysunek 1 Drabina partycypacji 

 

                                                           
9 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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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.”10 

4.2. 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.”11 

                                                           
10 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s.27-28 
11 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, op. cit. 

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

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. 
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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.”12 

„Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w samorządzie są przepisy następujących ustaw: 

b. 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, 

c. jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi: 

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

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). 

                                                           
12 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s. 32-33 

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne
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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).”13 

4.3. 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. 

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; 

                                                           
13 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, op. cit. 
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 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.”14 

4.4. CEL, PODSTAWY I ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH15 

„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. 

                                                           
14 Wytyczne … op. cit., s. 31-32 
15 Na podstawie materiałów przygotowanych przez Departament Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, maj 2013, www.mac.gov.pl 
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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.”16 

                                                           
16 https://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.”17 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. 

                                                           
17 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.18 

 

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. 

                                                           
18 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).”19 

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



 

 
 
 

   

St
ro

n
a5

1
 

4.5. 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 

z niepełnosprawnością, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością, 

pracownicy instytucji wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

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 namawianie 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 z niepełnosprawnością poprzez likwidowanie barier w dostępie do infrastruktury 

oraz zapewnienie tłumaczy języka migowego, opiekunki do dzieci i in. 

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

metod w procesie konsultowania, co też stało się w niniejszym projekcie. 20  

                                                           
20 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. 12-19 
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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.”21 

Z powyższych względów jedną z wybranych metod prowadzenia konsultacji 

w projekcie „Konsultacje+” były moderowane spotkania otwarte.  

„W przypadku spotkań otwartych, publicznie dostępnych, kluczowy staje się sposób 

dystrybucji informacji o ich przeprowadzeniu. Na tego rodzaju spotkaniach niezbędne jest 

zwięzłe przedstawienie powodów, dla których podejmowana jest dana inicjatywa 

legislacyjna i istoty konsultowanej propozycji. Następnie powinno się stworzyć uczestnikom 

realną możliwość zadawania pytań i komentowania propozycji. 

Metody tej powinno się używać jako forum wymiany informacji, a także do 

identyfikowania problemów, poglądów i preferencji społecznych. Aby uczynić spotkania 

publiczne bardziej efektywnymi, można podzielić uczestników na zespoły robocze oraz 

zapewnić czas na zadawanie pytań.”22 

„Metoda ta sprawdza się na każdym etapie procesu legislacyjnego. Na wczesnych 

etapach stosuje się ją w celu rozpoznania problemów i potrzeb grup, których może dotyczyć 

rozwiązanie lub jako forum generowania pomysłów na rozwiązania. Na bardziej 

zaawansowanych etapach prac legislacyjnych, kiedy gotowe są propozycje rozwiązań, 

spotkania mogą być okazją do poznania różnorodnych opinii bądź preferencji społecznych.  

                                                           
21 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. 9 
22 Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu 
legislacyjnego, RCL, http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne, s. 115 

http://www.rcl.gov.pl/book/wytyczne
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Metoda sprawdza się również kiedy:  

 temat konsultacji jest skomplikowany bądź kontrowersyjny i wymaga dostarczenia 

rzetelnych informacji i wyjaśnień potencjalnym uczestnikom procesu, aby ułatwić im 

zajęcie stanowiska względem proponowanego rozwiązania;  

 organizatorom procesu zależy na wypracowaniu kompromisu.  

Do zalet metody należy elastyczność w doborze formuły spotkania - w zależności od 

celów, jakie stawiają sobie organizatorzy konsultacji, można stosować różne narzędzia 

i techniki prowadzenia spotkań oraz przy umiejętnym przygotowaniu spotkanie może 

wnieść wartość dodaną do procesu konsultacyjnego, taką jak na przykład obniżenie 

poziomu frustracji uczestników (szczególnie w przypadku kontrowersyjnych tematów) czy 

zbudowanie relacji między organizatorami i uczestnikami, co może przyczynić się do 

zaangażowania się uczestników w konsultacje w przyszłości.  

Do wad metody można zaliczyć sytuacje, gdy w przypadku dużego zainteresowania, 

przekraczającego możliwości techniczne pomieszczeń przeznaczonych na przeprowadzenie 

spotkania, może zaistnieć konieczność odmowy udziału części zainteresowanych 

spotkaniem podmiotów czy osób. Ponadto spotkania nie sprawdzają się w sytuacjach, kiedy 

wachlarz możliwych rozwiązań jest bardzo ograniczony i konsultacje sprowadzają się do 

wskazania przez uczestników preferowanego wariantu rozwiązania. 

W metodzie tej ważne jest wsparcie moderatora (jeżeli w trakcie spotkania przewiduje 

się pracę w podgrupach, należy zadbać o odpowiednią liczbę moderatorów, którzy będą 

czuwać nad przebiegiem rozmowy w każdej grupie); sala odpowiedniej wielkości, dostępna 

dla osób niepełnosprawnych, wyposażona w nagłośnienie, dystrybucja informacji 

o spotkaniu, za pośrednictwem kanałów komunikowania adekwatnych do grup odbiorców, 

na których udziale organizatorom konsultacji zależy szczególnie.  

Metoda ta: 

 daje możliwość lepszego rozpoznania potrzeb różnych grup odbiorców 

i interesariuszy proponowanego rozwiązania,  

 pozwala na wygenerowanie nowych pomysłów, poprawienie lub uzupełnienia 

proponowanego rozwiązania, 
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 daje możliwość upewnienia się co do słuszności zaproponowanego 

rozwiązania, stworzenia „mapy” istniejących wśród uczestników konsultacji 

różnorodnych opinii, 

 daje możliwość uzyskania pogłębionej, przemyślanej i ugruntowanej na 

informacjach opinii w danej sprawie, 

 daje możliwość uniknięcia powstania lub eskalacji konfliktu, 

 umożliwia osiągnięcie konsensusu odnośnie proponowanego rozwiązania 

i ustalenia preferencji odnośnie proponowanego rozwiązania lub 

alternatywnych rozwiązań. 

 

Metoda otwartych spotkań sprawdza się na etapie prekonsultacji (przed 

opracowaniem koncepcji), po opracowaniu koncepcji, po przygotowaniu projektu. 

W otwartym spotkaniu konsultacyjnym może uczestniczyć każdy zainteresowany, 

po uprzednim zgłoszeniu chęci udziału. Liczba uczestników spotkania jest zwykle 

ograniczona liczbą dostępnych miejsc w pomieszczeniu, w którym spotkanie się odbywa, 

ale może być także uzależniona od zaplanowanego przebiegu spotkania (np. pracy 

warsztatowej). 

Przy organizacji otwartych spotkań warto zadbać o odpowiednią dystrybucję 

informacji o spotkaniu, w szczególności pamiętając o doborze kanałów komunikowania, 

jakie pozwolą dotrzeć do grup odbiorców, na które planowane rozwiązania mogą mieć 

wpływ, pomieszczenie, w jakim organizowane są spotkania, powinny być dostępne dla osób 

niepełnosprawnych.”23 

                                                           
23 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. 35-39 
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5. ORGANIZACJA PROCESU ANALIZY WNIOSKÓW 

I REKOMENDACJI 

5.1. SYSTEM ANALIZY I REKOMENDACJI WNIOSKÓW NADESŁANYCH W PROCESIE 

KONSULTACJI 

Analizie poddano wszystkie opracowania przygotowane przez moderatorów 

regionalnych konferencji w części plenarnej (16 konferencji) oraz przez moderatorów 

warsztatów (48 warsztatów). Zrezygnowano z analizy części plenarnej ogólnopolskich 

konferencji, z uwagi na brak takiego materiału z pierwszej konferencji otwierającej 

konsultacje programu „Za życiem”. Natomiast opracowania z warsztatów zrealizowanych 

w trakcie tych konferencji zostały poddane analizie (6 warsztatów). Ogółem poddano 

analizie 54 sprawozdania moderatorów warsztatów zrealizowanych podczas konferencji 

regionalnych i ogólnopolskich. W nielicznym przypadkach zrezygnowano z opracowań, co 

zostało zasygnalizowane w tekście. 
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Celem analizy było ustalenie głównych wątków odnoszących się do możliwości 

zrealizowania zapisów programu „Za życiem”: trudności/barier, wyzwań, obaw, opinii 

i postulatów zmian. Aby ten cel osiągnąć autorka raportu zdecydowała się na użycie metody 

opisowo-ilustracyjnej, która polega na analizie dosłownego znaczenia wypowiedzi 

uczestnika – w przypadku sesji plenarnych były to przede wszystkim wypowiedzi 

moderatorów tych sesji, rzadziej wypowiedzi konkretnych uczestników obrad plenarnych24. 

Opracowania te służyły do określenia przez autorkę raportu wątków głównych 

i pobocznych/marginalnych, które pojawiały się w zgromadzonym materiale, a które 

opisywano odwołując się do oryginalnych sformułowań i wypowiedzi. Istotne w każdym 

z opracowań wątki wyselekcjonowano. Zebrany materiał empiryczny uporządkowano ze 

względu na poruszane tematy (na czym się w dyskusjach skupiano - co zostało tematem, jak 

była zawartość tematyzowanych treści) oraz zarysowano struktury tematyczne wątków 

wyłonionych w dyskusjach (wątki główne/poboczne/marginalne). Zrekonstruowane wątki 

główne i poboczne ukazują zarówno kontekst, w jakim funkcjonują osoby niepełnosprawne, 

opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy instytucji wsparcia społecznego, 

organizacje pozarządowe, jak również ujawniają oceny zaproponowanych przez resort 

rozwiązań, ich aprobatę lub częściej krytykę. Jednakże znakomita większość propozycji to 

postulaty, propozycje odnoszące się do konkretnych zapisów, propozycje rozwiązań 

rekomendowane przez uczestników konsultacji lub ich własne usprawnienia, pomysły 

wcielane w życie. Zamieszczono je w tekście każdego opracowania. Materiał został 

uporządkowany z zamysłem pokazania ogólnych wątków, jakie wyłoniły się z dyskusji 

plenarnych oraz ogólnych wątków, jakie wyłoniły się w dyskusjach warsztatowych. Niektóre 

wątki z dyskusji warsztatowych zostały rozwinięte i rozbudowane w trakcie warsztatów 

zrealizowanych w ramach ogólnopolskich spotkań. Te właśnie warsztaty, również z uwagi 

na dużą liczbę uczestników, w porównaniu z regionalnymi, pozwoliły uzyskać pogłębiony 

obraz warunków decydujących dla skuteczności inicjatyw resortu oraz szereg cennych 

postulatów, propozycji odnoszących się do konkretnych zmian.  

                                                           
24 Z uwagi na niestandaryzowany, aż do konferencji w Kielcach, sposób przygotowania raportów przez 
moderatorów sesji plenarnych i moderatorów warsztatów, korzystano z opracowań moderatorów. 
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5.2. WYBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH (TAGÓW), DEFINIUJĄCYCH ISTOTĘ 

ZGŁASZANYCH WNIOSKÓW 

W ramach konkretnych kategorii dokonano 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 moderowanych spotkaniach otwartych. Lista wyodrębnionych 

tagów została stworzona przez partnerów projektu „Konsultacje +” w porozumieniu 

z wybranymi moderatorami form konsultacji, zatrudnionymi w projekcie. Poniżej w formie 

tabelarycznej, została przedstawiona lista 106 słów kluczowych (tagów), użytych do 

oznaczenia treści uwag. 

Tabela 1 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 

17.  FREKWENCJA 

18.  INNE 

19.  KADRA POMOCOWA 

20.  KLUB 

21.  KRYTERIUM DOCHODOWE 
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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) 

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 
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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 

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) 
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97.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCH) 

98.  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

99.  ZASIŁKI OPIEKUŃCZE 

100. ZATRUDNIANIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

101.  ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

102. ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 

103.  ZESPÓŁ DOWNA 

104.  ZESPÓŁ KWALIFIKUJĄCY 

105.  ZMIANY W PRAWIE PRACY 

106.  ZNIŻKI TRANSPORT 

źródło: opracowanie zbiorowe osób zaangażowanych w projekt Konsultacje+ 

 

Każdej uwadze uczestników moderowanych spotkań otwartych (w zestawieniu uwag 

znajdujących się w aneksie do niniejszego raportu) przyporządkowano jeden lub więcej 

tagów, opierając się na powyżej liście. 
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6. CHARAKTERYSTYKA UCZESTNIKÓW MODEROWANYCH 

SPOTKAŃ OTWARTYCH 

W moderowanych spotkaniach otwartych wzięło udział 3016 osób25, z czego 2337 osób 

stanowiły kobiety, a 679 osób mężczyźni. Szczegółowy rozkład płci uczestników 

(procentowy i ilościowy) przedstawiony jest na poniższym wykresie. 

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

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

                                                           
25 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. 
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W ogólnej liczbie wszystkich uczestników było 75 osób niepełnosprawnych i ich rodzin, 

co stanowi 2,49% wszystkich uczestników. Wykres poniżej przedstawia wspomniany 

rozkład danych. 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 rejestracji uczestnicy często powoływali się na podmiot, 

w którym pracują/działają a jednocześnie należeli do rodzin osób niepełnosprawnych lub 

sami byli osobami z niepełnosprawnością (ponadto podanie swojej afiliacji w formularzu 

zgłoszeniowym było fakultatywne).  

Wykres 2 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie biorący udział w moderowanych 
spotkaniach otwartych 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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Uczestnicy moderowanych spotkań otwartych 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, Naczelna Izba Pielęgniarek, NFZ, ministerstwa), 

(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, osoby prywatne, przedsiębiorstwa prywatne, 

OHP, NSZZ "Solidarność").  

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

Należy podkreślić, iż osoby z niepełnosprawnościami oraz członkowie ich rodzin 

w wielu przypadkach byli jednocześnie osobami reprezentującymi organizacje 

pozarządowe. Nie uwzględniano tego faktu w sposobie klasyfikacji, która jest rozłączna 

(osoba sama decydowała kogo reprezentuje podczas konsultacji). DT 

Rozkład procentowy uczestników moderowanych spotkań otwartych z podziałem na 

kategorie reprezentowanych podmiotów przedstawia wykres poniżej. 
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Wykres 3 Podmioty reprezentowane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych 
(procentowo) 

 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

 

Rozkład podmiotów, reprezentowanych przez uczestników moderowanych spotkań 

otwartych ze względu na status i formę prawną przedstawia poniższy wykres oraz tabela 2, 

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

poszczególne województwa w ujęciu ilościowym.  
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Wykres 4 Forma prawna i status podmiotów, biorących udział w moderowanych spotkaniach otwartych 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 



 

 
 
 

  

Tabela 2 Rozkład typów instytucji w poszczególnych województwach (ilościowo) na 
moderowanych spotkaniach otwartych 

Województwo Typ podmiotu Ilościowo 

woj. dolnośląskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 0 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 12 

3. przedstawiciele JST 76 

4. przedstawiciele NGO 82 

5. inni 11 

6. brak danych 0 

woj. kujawsko-
pomorskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 9 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 15 

3. przedstawiciele JST 31 

4. przedstawiciele NGO 47 

5. inni 3 

6. brak danych 3 

woj. lubelskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 12 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 24 

3. przedstawiciele JST 113 

4. przedstawiciele NGO 66 

5. inni 11 

6. brak danych 9 

woj. lubuskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 0 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 21 

3. przedstawiciele JST 108 

4. przedstawiciele NGO 27 

5. inni 3 

6. brak danych 1 

woj. łódzkie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 5 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 32 

3. przedstawiciele JST 68 

4. przedstawiciele NGO 44 

5. inni 16 

6. brak danych 0 

woj. małopolskie 
1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 2 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 17 



 

 
 
 

  

3. przedstawiciele JST 85 

4. przedstawiciele NGO 71 

5. inni 7 

6. brak danych 4 

woj. mazowieckie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 10 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 183 

3. przedstawiciele JST 128 

4. przedstawiciele NGO 222 

5. inni 68 

6. brak danych 13 

woj. opolskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 0 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 18 

3. przedstawiciele JST 54 

4. przedstawiciele NGO 37 

5. inni 6 

6. brak danych 1 

woj. podkarpackie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 17 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 26 

3. przedstawiciele JST 111 

4. przedstawiciele NGO 55 

5. inni 2 

6. brak danych 2 

woj. podlaskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 1 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 9 

3. przedstawiciele JST 46 

4. przedstawiciele NGO 32 

5. inni 3 

6. brak danych 4 

woj. pomorskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 3 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 10 

3. przedstawiciele JST 38 

4. przedstawiciele NGO 79 

5. inni 7 

6. brak danych 1 

woj. śląskie 1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 1 



 

 
 
 

  

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 11 

3. przedstawiciele JST 81 

4. przedstawiciele NGO 42 

5. inni 1 

6. brak danych 0 

woj. świętokrzyskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 1 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 11 

3. przedstawiciele JST 89 

4. przedstawiciele NGO 45 

5. inni 14 

6. brak danych 0 

woj. warmińsko-
mazurskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 6 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 14 

3. przedstawiciele JST 56 

4. przedstawiciele NGO 53 

5. inni 6 

6. brak danych 1 

woj. wielkopolskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 0 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 12 

3. przedstawiciele JST 75 

4. przedstawiciele NGO 92 

5. inni 6 

6. brak danych 0 

woj. 
zachodniopomorskie 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 1 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 12 

3. przedstawiciele JST 51 

4. przedstawiciele NGO 46 

5. inni 1 

6. brak danych 1 

brak danych 

1. osoby niepełnosprawne i ich rodziny 7 

2. przedstawicieli instytucji publicznych centralnych i regionalnych 7 

3. przedstawiciele JST 6 

4. przedstawiciele NGO 12 

5. inni 6 

6. brak danych 28 



 

 
 
 

  

 

Wykres 5 Uczestnicy moderowanych spotkań otwartych a województwa (rozkład procentowy) 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 



 

 
 
 

  

7. INFORMACJE O PRZEBIEGU KONSULTACJI  

7.1. DZIAŁANIA INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „KONSULTACJE +” 

W celu umożliwienia szerokiej grupie odbiorców wyrażenia własnego stanowiska 

w konsultowanych kwestiach zaproszenia do udziału konsultacjach zostały skierowane do 

jak najszerszej 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. 

Na ogólnopolskie moderowane spotkania otwarte wysyłano zaproszenia do partnerów 

społecznych wg Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER, którymi są 

reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 

6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich 

komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe 

i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 2015, poz. 2029) ustawy z dnia 22 marca 

1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2015, poz. 1881, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 

o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) (w definicji partnera społecznego 

odesłanie do ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-

Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego rozumie się jako odesłanie 

do uchylającej ją ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1240)).  



 

 
 
 

  

Były to m.in.: Business Centre Club, Forum Związków Zawodowych, Konfederacja 

Lewiatan, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Federacja 

Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Federacja Związków 

Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Naczelna Rada 

Pielęgniarek i Położnych. Ponadto na moderowane spotkania otwarte, zarówno 

ogólnopolskie, jak i regionalne, informacje były przesyłane do: Oddziałów Państwowego 

Fundusze Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Urzędów Pracy (wojewódzkich 

i powiatowych), wydziałów polityki społecznej w Urzędach Wojewódzkich, Jednostek 

Organizacyjnych Pomocy Społecznej (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej, 

Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej/Ośrodków Pomocy 

Rodzinie, Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Interwencji Kryzysowej), Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Klubów Integracji Społecznej, 

Centrów Integracji Społecznej, Urzędów Miast i Gmin, organizacji pozarządowych 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Formularze zgłoszeniowe umożliwiały 

zgłoszenie do udziału w konferencji z dziećmi, dla których zapewniona zostało opieka 

a także zgłoszenie potrzeby specjalistycznego transportu osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w trakcie konferencji dostępny był tłumacz języka migowego. Wszystkie 

wydarzenia zostały zarejestrowane na nagraniach video oraz zamieszczone na stronie 

projektu.  

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 moderowanych spotkań otwartych. 

W sekcji „mapa konsultacji” na stronie projektu znalazły się programy spotkań oraz 

formularze online, umożliwiające zgłoszenie uczestnictwa.  

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl/


 

 
 
 

  

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 moderowanych spotkaniach otwartych oraz 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. 

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. 



 

 
 
 

  

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.  

 

7.2. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH MODEROWANYCH SPOTKANIACH 

OTWARTYCH, PROGRAMY WYDARZEŃ, MODERATORZY, PRELEGENCI 

W ramach projektu „Konsultacje+” odbyło się 18 moderowanych spotkań otwartych 

– konferencji połączonych z warsztatami, w tym 2 o zasięgu ogólnopolskim oraz 

16 o zasięgu regionalnym w każdym z województw. Wykaz wszystkich spotkań, wraz z datą 

ich prowadzenia, obecnymi podczas nich moderatorami, prelegentami orz ekspertami 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiera tabela 4. 



 

 
 
 

  

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

i Polityki Społecznej mieście. Stałymi elementami były wystąpienia ekspertów 

z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przybliżające bądź to założenia 

Programu „Za życiem”, bądź założenia projektu z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”, bądź planowanych zmian 

w ustawach lub planowanych 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 wszystkich moderowanych spotkań otwartych opierał się 

na podobnym schemacie i według ujednoliconego ramowego programu. Każde spotkanie 

składało się w wystąpienia ekspertów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

części panelowej moderowanej przez eksperta z wystąpieniami 2-3 prelegentów praktyków 

w danej dziedzinie oraz dyskusji moderowanej z udziałem uczestników konferencji, trzech 

warsztatów tematycznych (dokładne tematy warsztatów na każdej konferencji znajdują się 

w tabeli poniżej) oraz przedstawienia najważniejszych wniosków z warsztatów przed 

wszystkimi uczestnikami moderowanego spotkania otwartego.  

Warsztaty realizowane na moderowanych spotkaniach otwartych przedstawia 

tabela 3. 

Tabela 3 Warsztaty realizowane na konferencjach oraz ogólna liczba uczestników każdego 
z warsztatów 

Nazwa warsztatu 
Ogólna ilość uczestników 

warsztatu26 

1. Mieszkalnictwo chronione – 1 warsztat 81 

2. Wsparcie opiekunów osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy – 2 

warsztaty 
149 

3. Opieka wytchnieniowa – 1 warsztat 139 

                                                           
26 Liczba osób jest uzyskana na podstawie deklaracji uczestników, złożonej w procesie rejestracji na 
konferencje. Brak danych dotyczy osób niezarejestrowanych, które pojawiły się na spotkaniu i podpisały się na 
liście uczestników.  
 



 

 
 
 

  

4. WTZ – diagnoza i kierunki zmian – 16 
warsztatów 

793 

5. Wsparcie dla osób z autyzmem – 16 
warsztatów 

397 

6. Zmiany w prawie pracy i zatrudnieniu 
opiekunów osób niepełnosprawnych – 6 

warsztatów 
154 

7. Skoordynowana opieka medyczna nad 
kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 10 warsztatów 

471 

8. Zajęcia klubowe w warsztatach terapii 
zajęciowej- 1 warsztat 

134 

9. Asystent rodziny – 1 warsztat 42 

brak danych 654 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Caritas 

 

Wszystkie spotkania rozpoczynały się od przedstawienia przez przedstawicieli 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informacji o założeniach programu „Za 

życiem”. W pierwszym etapie realizowanych spotkań odbywało się konsultowanie projektu 

z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu 

„Za życiem”, następnie konsultacjom podlegał 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” a w ostatnim etapie realizowanych 

spotkań otwartych konsultowano projekt ustawy z dnia 29.09.2017 o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

niektórych innych ustaw.  
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Tabela 4 Harmonogram moderowanych spotkań otwartych – 2 konferencji ogólnopolskich i 16 konferencji regionalnych 

LP DATA MIEJSCE MODERATOR I PRELEGENCI 
ZREALIZOWANA 

WARSZTATY 
I MODERATORZY 

PRZEDSTAWICIELE MRPIPS 
PRZEDSTAWICIELE 

LOKALNYCH 
INSTYTUCJI 

1.  17.05.2017 Polski Komitet 
Olimpijski 

ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 4 

01-531 Warszawa 

Moderator: 
dr hab. Dobroniega Trawkowska 

Prelegenci: 
1. Osoba z niepełnosprawnością na drodze 

do samodzielności – Laura Jurga, 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Agnieszka Suszko, 
3. „System stargardzki” wsparcia osób z 

niepełnosprawnością, doświadczenia 
mieszkalnictwa chronionego – Kazimierz 

Nowicki 

1. Mieszkalnictwo chronione 
–Magdalena 

Szostakowska. 
2. Wsparcie opiekunów osób 

niepełnosprawnych na 
rynku pracy – Mariola 

Racław 
3. Opieka wytchnieniowa – 

Agnieszka Szczurek 

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krzysztof Michałkiewicz – Pełnomocnik 
rządu ds. osób niepełnosprawnych, 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Katarzyna Klimiuk - Zastępca Dyrektora 
Departamentu Funduszy w MRPiPS 

ks. dr. Marian Subocz - 
Dyrektor Caritas Polska 
 

2.  23.06.2017 HOTEL VULCAN, 
ul. Franciszka 

Ksawerego 
Druckiego - 

Lubeckiego 6a, 
71-643 Szczecin 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Przemysław Momot. 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Wioletta Umławska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian –Przemysław 

Momot; 
2. Wsparcie dla osób z 

autyzmem –Anna 
Kajtowska-Ślęzak. 

3. Zmiany w prawie pracy i 
zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

–Karolina Granda 

Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Krzysztof Kozłowski - 
Wojewoda 

Zachodniopomorski 
Dorota Habich - 

Zastępca Prezesa 
Zarządu ds. 

Programowych PFRON 
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3.  27.06.2017 Hotel Podlasie, ul. 
42 Pułku Piechoty 

6 
15-181 Białystok 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska (profesor UAM w Poznaniu). 

prelegenci: 
1. Dobre praktyki wprowadzania osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy – 
Łukasz Pisarski 

2. Dziecko z niepełnosprawnością w 
rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Joanna Nowak 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem - Anita 

Czarniecka 
3. Zmiany w prawie pracy i 

zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

– Małgorzata 
Dworakowska 

Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

ks. Adam Kozikowski – 
Dyrektor Caritas 

Archidiecezji 
Białostockiej 

Bohdan Paszkowski - 
Wojewoda Podlaski 
Dorota Habich – p.o. 

Prezes PFRON 
Grażyna Bogdańska – 
Dyrektor Podlaskiego 

oddziału PFRON 
 

4.  28.06.2017 Hotel Rydzewski, 
ul. Armii Krajowej 

32 
19-300 Ełk 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Joanna Nowak 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem - Anita 

Czarniecka 
3. Zmiany w prawie pracy i 

zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

– Małgorzata 
Dworakowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

ks. Dariusz Kruczyński 
– Dyrektor Caritas 

Diecezji Ełckiej 
Artur Chojecki - 

Wojewoda Warmińsko-
Mazurski 

Janusz Surmacz – p.o. 
dyrektora Warmińsko-
Mazurskiego Oddziału 

PFRON 
 

5.  03.07.2017 Akademia im. 
Jakuba z 

Paradyża, 
Budynek 5, ul. F. 
Chopina 52, 66-

400 Gorzów 
Wielkopolski 

Moderator: Daniel Zieliński 

Prelegenci: 
1. Dobre praktyki wprowadzania osób 

niepełnosprawnych na rynek pracy – 
Wiesław Antosz 

2. Dziecko z niepełnosprawnością w 
rodzinie – Rafał Klucz 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Wiesław Antosz 
2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Alicja Jagoda 

3. Skoordynowana opieka 
medyczna nad kobietą w 

ciąży i wczesne 
wspomaganie rodziny z 

dzieckiem 
niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – lek. 

Piotr Gratkowski 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

 

ks. Stanisław 
Podfigórny – Dyrektor 

Caritas Diecezji 
Zielonogórsko-

Gorzowskiej  
Robert Paluch - 

Wojewoda Lubuski 
Dorota Habich - p.o. 

Prezes PFRON 
Maciej Karaszewski – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
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6.  11.07.2017 Best Western 
Premier Kraków 

Hotel 
ul. Opolska 14a 
31-323 Kraków 

 

Moderator: Rafał Bakalarczyk 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski. 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Zofia Lisiecka. 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Joanna Nowak 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 
Helena Iranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

 

Piotr Ćwik - Wojewoda 
Małopolski 

Dorota Habich – p. o. 
Prezesa Zarządu 

PFRON 
Józefa Szczurek-

Żelazko - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie 

Zdrowia 

 

7.  12.07.2017 Arche Hotel 
Częstochowa 
ul. Oleńki 20 

42-200 
Częstochowa 

Moderator: Rafał Bakalarczyk 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski. 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Agnieszka Suszko 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Joanna Nowak 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 
Helena Iranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

ks Marek Bator – 
Dyrektor Caritas 

Archidiecezji 
Częstochowskiej 

Jarosław Wieczorek - 
Wojewoda Śląski 

Jan Wroński – Dyrektor 
Śląskiego Oddziału 

PFRON 
Maciej Karaszewski – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
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8.  25.07.2017 Bristol Tradition & 
Luxury Hotel 
Rynek 20 – 23 

31-001 Rzeszów 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem - Edward Bolak 

3. Skoordynowana opieka 
medyczna nad kobietą w 

ciąży i wczesne 
wspomaganie rodziny z 

dzieckiem 
niepełnosprawnym, rola 

asystenta rodziny – 
Dorota Cichocka 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Jolanta Łukasik, Katarzyna Bączkowska 

Ewa Leniart - 
Wojewoda Podkarpacki 
Tomasz Maruszewski -

 Zastępca Prezesa 
Zarządu PFRON ds. 

Finansowych 
Krystyna Wodejko – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 

9.  26.07.2017 Hotel Victoria w 
Lublinie 

ul. Narutowicza 
58/60 

20-016 Lublin 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem - Edward Bolak 

3. Skoordynowana opieka 
medyczna nad kobietą w 

ciąży i wczesne 
wspomaganie rodziny z 

dzieckiem 
niepełnosprawnym, rola 

asystenta rodziny – 
Monika Baranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Przemysław Czarnek - 
Wojewoda Lubelski 

Tomasz Maruszewski -
 Zastępca Prezesa 

Zarządu PFRON ds. 
Finansowych 

10.  05.09.2017 Best Western 
Grand Hotel 

ul. Sienkiewicza 
78 

25-501 Kielce 

Moderator: dr Maria Łuszczyńska 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Dorota Cichocka 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Ewelina 

Sitarska 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 

Dorota Cichocka 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Justyna Pawlak - zastępca Dyrektora 
Departamentu Pomocy i Integracji 

Społecznej 

Andrzej Bętkowski - 
Wicewojewoda 
Świętokrzyski 

ks. dr Stanisław Słowik 
- Dyrektor Caritas 
Diecezji Kieleckiej 

Andrzej Michalski - 
Dyrektor 

Świętokrzyskiego 
oddziału PFRON 
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11.  18.09.2017 Mercure Gdańsk 
Stare Miasto 

ul. Jana 
Heweliusza 22 
80-890 Gdańsk 

Moderator: dr Maria Łuszczyńska. 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Agnieszka Suszko 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Łukasz Pisarski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Zmiany w prawie pracy i 

zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

– Sebastian Bryłka 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

ks Janusz Steć – 
Dyrektor Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej 
Dorota Habich - p.o. 

Prezesa Zarządu 
PFRON 

Dariusz Majorek - 
Dyrektor Pomorskiego 

Oddziału PFRON 
Katarzyna Stanulewicz - 

Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej 

Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Antoni Szymański – 
Senator RP 

12.  19.09.2017 Bydgoskie 
Centrum 
Targowo-

Wystawiennicze 
ul. Gdańska 187 

85-674 Bydgoszcz 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Agnieszka Suszko 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Łukasz Pisarski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Zmiany w prawie pracy i 

zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

– Sebastian Bryłka 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu 

PFRON 

Józef Ramlau - 
Wicewojewoda 

Kujawsko-Pomorski 
Aleksandra Gierej - 

Dyrektor Kujawsko - 

Pomorskiego oddziału 

PFRON 
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13.  20.09.2017 Hotel 
Aleksandria, ul. 
Artyleryjska 33, 
08-110 Siedlce 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 
Monika Baranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Sylwester Dąbrowski - I 
Wicewojewoda 

Mazowiecki 
Wioletta Kucharska - 

Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej 

Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego 

Maciej Karaszewski – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
Tomasz Maruszewski -

 Zastępca Prezesa 
Zarządu PFRON ds. 

Finansowych 
Wojciech Kudelski – 

Prezydent Miasta 
Siedlce 

ks. Marek Bieńkowski – 
Dyrektor Caritas 

Diecezji Siedleckiej 
 

14.  26.09.2017 HOTEL MERCURE 
WROCŁAW 

CENTRUM, Pl. 
Dominikański 1, 
50-159 Wrocław 

Moderator: dr Ewa Flaszyńska 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 
Monika Baranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Paweł Hreniak - 
Wojewoda Dolnośląski 
Maciej Karaszewski – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
Dorota Habich - p.o. 

Prezesa Zarządu 
PFRON 

Marcin Sokołowski - 
Dyrektor 

Dolnośląskiego 
oddziału PFRON 
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15.  02.10.2017 Holiday Inn Łódź, 
ul. Piotrkowska 
229/231, 90-456 

Łódź 

Moderator: dr Maria Łuszczyńska 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – dr Joanna Szymanowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – dr Joanna 

Szymanowska 
2. Wsparcie dla osób z 

autyzmem – Edward 
Bolak 

3. Zmiany w prawie pracy i 
zatrudnieniu opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

– Grzegorz Jaroszczyk 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Piotr Cieplucha - 
Dyrektor Wydziału 
Rodziny i Polityki 

Społecznej Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego 
Tomasz Maruszewski -

 Zastępca Prezesa 
Zarządu PFRON ds. 

Finansowych 
Władysław Skwarka - 
Dyrektor Łódzkiego 

oddziału PFRON 

16.  03.10.2017 Biurowiec 
OMEGA, ul. 

Dąbrowskiego 79 
A, 60-529 Poznań 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Piotr Sochalski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Monika Baranowska 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Piotr Sochalski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 
Monika Baranowska 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

Pani Marlena Maląg, 
wicewojewoda 

wielkopolski 
Maciej Karaszewski - 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
Dorota Habich - p.o. 

Prezesa Zarządu 
PFRON 

Anna Skupień - 
Dyrektor 

Wielkopolskiego 
oddziału PFRON 
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17.  04.10.2017 Mercure Opole, 
ul. Krakowska 57-
59, 45-018 Opole 

Moderator: dr Maria Łuszczyńska 
Prelegenci: 

1. Dobre praktyki wprowadzania osób 
niepełnosprawnych na rynek pracy – 

Łukasz Pisarski 
2. Dziecko z niepełnosprawnością w 

rodzinie – Dorota Cichocka 

1. WTZ – diagnoza i kierunki 
zmian – Łukasz Pisarski 

2. Wsparcie dla osób z 
autyzmem – Edward 

Bolak 
3. Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w 
ciąży i wczesne 

wspomaganie rodziny z 
dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola 
asystenta rodziny – 

Dorota Cichocka 

Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. Osób 
Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Violetta Porowska - 
Wicewojewoda Opolski 

Maciej Karaszewski – 
Narodowy Fundusz 

Zdrowia 
Tomasz Maruszewski -

 Zastępca Prezesa 
Zarządu PFRON ds. 

Finansowych 
Łukasz Żmuda - 

Dyrektor Opolskiego 
oddziału PFRON 

18.  17.10.2017 Polski Komitet 
Olimpijski 

ul. Wybrzeże 
Gdyńskie 4 

01-531 Warszawa 

Moderator: dr hab. Dobroniega 
Trawkowska  
Prelegenci: 

1. Dziecko z niepełnosprawnością w 
rodzinie – Dorota Cichocka 

2. Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – 
Łukasz Pisarski 

1. Zajęcia klubowe w 
warsztatach terapii 
zajęciowej- dr hab. 

Dobroniega Trawkowska 
2. Wsparcie opiekunów osób 

niepełnosprawnych na 
rynku pracy - Grzegorz 

Jaroszczyk 
3. Asystent rodziny – Dorota 

Cichocka 

Krzysztof Michałkiewicz – Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 
Mirosław Przewoźnik - Dyrektor Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych w MRPiPS 

Ks. Marek Dec – 
Zastępca Dyrektora 

Caritas Polska 
Dorota Habich - p.o. 

Prezesa Zarządu 
Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji 
Osób 

Niepełnosprawnych 
Kazimierz Smoliński – 

Sekretarz Stanu 
Ministerstwo 

Infrastruktury i 
Budownictwa 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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8. ANALIZA KONSULTACJI REGIONALNYCH 

8.1. CHARAKTERYSTYKA KONFERENCJI REGIONALNYCH: SPOTKANIA, STRUKTURA 

PROGRAMÓW, MODERATORZY I PRELEGENCI 

Ogółem, od 23 czerwca do 5 października 2017 r. odbyło się 16 konferencji 

regionalnych w ramach bezpośrednich konsultacji (por. ANEKS 1). Strukturę programu 

każdej konferencji oparto na następującym schemacie: część pierwsza, wprowadzająca, 

obejmowała powitanie uczestników, przedstawienie założeń programu kompleksowego 

wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz prezentację zmian w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

część druga składała się z wprowadzenie moderatora, wystąpień prelegentów – praktyków 

oraz moderowanej dyskusji, z udziałem uczestników zgromadzonych na sali; część trzecia 

to warsztaty prowadzone przez moderatorów, część czwarta obejmowała podsumowanie 

i wnioski z warsztatów oraz zakończenie. Dla części drugiej rezerwowano 2 godz. 15 minut, 

dla części trzeciej 1 godz. 30 min., a dla czwartej części około 45 minut. 

Moderatorami konferencji regionalnych byli: dr hab., prof. UAM Dobroniega 

Trawkowska (moderowała 8 konferencji), dr Maria Łuszczyńska (moderował 4 konferencje), 

dr Rafał Bakalarczyk (moderował 2 konferencje) oraz dr Ewa Flaszyńska i Daniel Zieliński 

(moderowali po 1 konferencji). 
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W części drugiej występowali prelegenci praktycy – w przypadku konferencji 

regionalnych zaplanowano i zrealizowano podczas każdej z nich po 2 wystąpienia – 

dotyczące dobrych praktyk na rynku pracy oraz sytuacji rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym. Przedstawienie doświadczeń zawodowych i rodzinnych prelegentów 

nie było celem samym w sobie, służyło do wskazania problemów do dyskusji i – jak wynika 

z opisów dyskusji, prelekcje te wywoływały najczęściej bardzo pozytywny oddźwięk, reakcje 

zgromadzonej na konsultacjach publiczności (zwłaszcza prelekcje na temat dziecka 

niepełnosprawnego w rodzinie wywoływały słowa i gesty uznania dla matek, w tym 

reprezentujących również rodziny zastępcze). Jak ujawniają nagrania i opisy moderatorów, 

prelekcje dotyczące nowych rozwiązań na rynku pracy dwukrotnie wzbudziły poruszenie 

wśród części publiczności, wywołując burzliwą, acz niemerytoryczną (w mojej ocenie – DT) 

dyskusję wokół założeń innowacyjnego projektu realizowanego w WTZ27. 

Prelekcję „Dobre praktyki wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy” 

wygłosili: Łukasz Pisarski (8 prelekcji), Piotr Sochalski (6 prelekcji), Wiesław Antosz 

i Przemysław Momot (po 1 prelekcji). Wprowadzenia do problemu „Dziecko 

z niepełnosprawnością w rodzinie” podjęli się i z sukcesem zrealizowali następujący 

prelegenci: Monika Baranowska (7 prelekcji), Agnieszka Suszko (3 prelekcje), Dorota 

Cichocka (2 prelekcje), a ponadto, po 1 wystąpieniu, dr Joanna Szymanowska, Zofia 

Lisiecka, Wioletta Umławska oraz Rafał Klucz.  

W strukturze konferencji regionalnych istotną rolę odgrywały warsztaty – podczas 

każdej konferencji tego typu uczestnicy mieli możliwość skorzystania z jednego z trzech 

warsztatów.  

W trakcie 16 konferencji regionalnych realizowano zawsze dwa warsztaty: „WTZ – 

diagnoza i kierunki zmian” oraz „Wsparcie dla osób z autyzmem”. Natomiast warsztat 

nr 3 w przypadku 6 konferencji regionalnych dotyczył „Zmian w prawie pracy i zatrudnienia 

opiekunów osób niepełnosprawnych (OON)” lub częściej była to „Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” (10 warsztatów).  

                                                           
27 Co dokumentują nagrania z Gdańska i Bydgoszczy- DT. 
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Moderatorami warsztatów: „WTZ – diagnoza i kierunki zmian” byli: Piotr Sochalski 

(6-krotnie), Joanna Nowak (4-krotnie), Łukasz Pisarski (3-krotnie) oraz dr Wiesław Antosz, 

dr Joanna Szymanowska i Przemysław Momot. 

Warsztaty „Wsparcie dla osób z autyzmem” moderowali: Edward Bolak (11-krotnie), 

Anita Czarniecka (2-krotnie) oraz Anna Kajtowska-Ślęzak, Alicja Jagoda, Ewelina Sitarska. 

Moderatorami warsztatów: „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży 

i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” 

byli: Monika Baranowska (4-krotnie), Dorota Cichocka (3-krotnie), Helena Iranowska 

(2-krotnie) oraz lek. Piotr Gratkowski. 

Warsztaty „Zmiany w prawie pracy i zatrudnienia opiekunów osób 

niepełnosprawnych (OON)” moderowali: Małgorzata Dworakowska (2-krotnie), Sebastian 

Bryłka (2-krotnie) oraz Karolina Granda i Grzegorz Jaroszczyk. 

8.2. UWAGI I POSTULATY UCZESTNIKÓW KONSULTACJI W ŚWIETLE ANALIZY 

RAPORTÓW MODERATORÓW KONFERENCJI (ANALIZA DOTYCZY CZĘŚCI 

DRUGIEJ W PROGRAMACH KONFERENCJI REGIONALNYCH). 

Analizie poddano 14 raportów moderatorów podsumowujących część drugą 

regionalnych konferencji. Z dwu raportów zrezygnowano, z uwagi na brak danych 

dotyczących fragmentu prezentującego przebieg dyskusji w części drugiej, w programie 

konferencji28. Szczegółowe treści uwag i opinii, stanowiących obraz przebiegu dyskusji 

w części drugiej konferencji regionalnych zawarto w ANEKSIE 229.  

Uczestnicy dyskusji regionalnych podejmowali następujące wątki: luki w systemie 

wsparcia i związane z tym faktem potrzebne – zdaniem publiczności – kierunki wsparcia 

rodzin i samych ON, problemy wymagające rozwiązań systemowych. 

                                                           
28 Zrezygnowano z Częstochowy i Gorzowa Wielkopolskiego - DT 

29 Aneks 2 nie ma jednorodnej struktury, gdyż konferencje, które miały miejsce w Szczecinie, Białymstoku, 
Ełku, Krakowie, Rzeszowie i Lublinie opierały się na niestandaryzowanym opisie; schemat opisu części drugiej 
konferencji, z zaleceniem tabelarycznego ujęcia uwag został przygotowany dla regionalnych konferencji, 
które odbyły się w Kielcach, Gdańsku, Bydgoszczy, Siedlcach, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu i Opolu – DT.  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a8

7
 

Analiza wypowiedzi z moderowanych dyskusji w mojej opinii wskazuje na znaczną 

rozbieżność koncepcji wsparcia ON i ich rodzin wśród uczestników konferencji. Przede 

wszystkim istota programu „Za życiem” była różnie rozumiana przez uczestników 

regionalnych konferencji. Uważam, że dobrze oddają to następujące głosy z sali: „Co to jest 

Program „Za życiem”, jakie będą pieniądze, w jakiej wysokości będą uruchomione 

i kiedy?” [s.32 II RAPORT] oraz, druga wypowiedź: „brakuje misji w instytucjach wsparcia 

na rzecz osób niepełnosprawnych – pieniądze rządzą tym systemem” [s. 154, 

II RAPORT]. Drugim wymiarem obserwowanych rozbieżności była przyjmowana 

perspektywa oceny programu: założenia dotyczące kompleksowych i systemowych 

rozwiązań były oceniane z perspektywy potrzeb, zysków/strat instytucji wsparcia i/lub 

środowiska zawodowego, albo z perspektywy osoby niepełnosprawnej [ON]. Przyjmowanie 

pierwszej perspektywy trafnie oddaje następująca wypowiedź, w której uczestnik debaty 

podjął problem równości warunków rehabilitacji oraz równości wsparcia w jednostkach 

systemu pomocy społecznej i systemu oświaty, prowadzących osoby 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi: „przy obecnym sposobie i poziomie dotacji dla 

osób ze sprzężeniami i ze spectrum autyzmu, warunki rehabilitacji (społecznej i zdrowotnej) 

w pomocy społecznej nie przypominają warunków (w tym finansowych i w organizacji 

pracy), jakie są obecnie w placówkach w systemie oświaty. System pomocy społecznej 

cechuje na obecną chwilę brak inwestycji w pracowników oraz brak możliwości stworzenia 

podobnych warunków rehabilitacji społecznej i zdrowotnej jak w systemie oświaty. Przy 

środkach, które są przewidziane w ustawie „Za życiem” nie zapewnimy w ŚDS i WTZ 

podobnych warunków wsparcia uczestników, jakie są w systemie oświaty. Także na 

szkolenie kadry, która tego wymaga (mamy problem fluktuacji kadr oraz zagraża nam 

problem negatywnej selekcji do zawodu)”.  
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Natomiast apel Pana Konrada Kołbika, reprezentującego Wielkopolskie Forum 

Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz Przewodniczącego Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy UM Poznania o przyjęcie perspektywy praw osoby w dyskusji na 

temat pomocy ON wskazywał na drugą z wymienionych perspektyw dyskusji: „wsparcie 

ON powinno być postrzegane nie jako przywilej ON ale jako należne osobie prawo. Nie 

mówmy o jakichkolwiek przywilejach dla ON”. Inna „uwaga generalna”, która pojawiła się 

w dyskusji plenarnej w Poznaniu: „szanować osoby z niepełnosprawnością i żeby mogły 

one realizować prawo do samostanowienia”.  

Część wypowiedzi interpretuję jako próby zwerbalizowania założeń dotyczących koncepcji 

wsparcia z perspektywy: instytucji, środowiska zawodowego oraz ON i opiekunów tych 

osób (OON).  

KONCEPCJA WSPARCIA ON I ICH RODZIN – ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE KOMPLEKSOWYCH 

I SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ WSKAZYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW REGIONALNYCH 

KONFERENCJI „ZA ŻYCIEM”. 

W wypowiedziach pojawiły się elementy założeń do programu „Za życiem”, takie, jak:  

 Zdefiniowanie, czym jest ochrona życia i na czym polega: „ochrona życia obejmuje 

okres od poczęcia do naturalnej śmierci i wiąże się ze wspieraniem rodzin 

w decyzjach i konkretnych działaniach”.  

 Określenie, czym jest dobra jakość opieki i w jaki sposób ją osiągać: „dobra jakość 

opieki oznacza konieczność wsparcia obojga rodziców w jej sprawowaniu, poprzez 

wykorzystanie nowoczesnych instrumentów poprawiających sytuację materialną, 

społeczną i mieszkaniową rodzin sprawujących opiekę nad dziećmi oraz dorosłymi 

ON”; w innej wypowiedzi pojawił się postulat zmiany systemowej, która dobrej 

jakości opiekę umożliwi: „zamiast rozróżniać formuły placówek (WTZ, ŚDS), 

połączyć je w jedną placówkę, bo pieniądze powinny iść za człowiekiem 

niepełnosprawnym” [Pan Zbigniew Godlewski, Fundacja Przyjazny Dom - im. 

Stanisława Jabłonki]. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a8

9
 

 Dostrzeżenie znaczenia integracji systemów wsparcia ON w opiece i pomocy: „Jakie 

będzie organizacyjne przejście między WTZ a ZAZ w zmienionym systemie? Jak 

będzie zorganizowany proces aktywizowania na rynek pracy uwzględniając 

różnorodność podmiotów i nowe formy wsparcia (np. staże), jak będzie finansowany 

cały system?” [Pełnomocnik Zarządu woj. Kujawsko-pomorskiego ds. osób 

niepełnosprawnych]. Uwaga dotyczyła różnych systemów wsparcia ON, których 

filarami są inne akty prawne, ale zagadnienia integracji normatywnej i funkcjonalnej 

lokalnych systemów wsparcia dla różnych kategorii osób niepełnosprawnych, były 

wątkami systematycznie podejmowanymi zarówno podczas moderowanych 

dyskusji, jak i warsztatów. 

 Dostrzeżenie znaczenia różnic wynikających z charakteru niepełnosprawności 

(złożoności zjawiska niepełnosprawności i różnorodności jego konsekwencji dla ON, 

rodziny/opiekunów ON, instytucji wsparcia społecznego, środowiska zamieszkania 

i władz lokalnych). Uczestnicy dyskusji regionalnych sygnalizowali je w odniesieniu 

do: osób chorujących psychicznie30, osób chorych na mukowiscydozę31, osób 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz ze spectrum autyzmu32. Zasygnalizowano 

„potrzebę całościowego pochylenia się nad problematyką niepełnosprawności, 

uwzględniająca wszystkie rodzaje niepełnosprawności i wyraz tego w nowym 

odrębnym akcie prawnym” 

                                                           
30„brakuje informatora dla osób psychicznie chorych – projekty, propozycje pracy, przydałby się całodobowy 
telefon zaufania dla rodzin z osobami zaburzonymi psychicznie”. 

31 „Poruszono kwestię odnośnie osób z mukowiscydozą. Specyfika tej choroby, jej niewidzialność wpływa na 
negatywne orzecznictwo o niepełnoprawności, a przez to pozbawia chorych prawa do wsparcia, wynikającego 
z niepełnosprawności na skutek choroby. Również opiekunowie tych chorych są pozbawieni wsparcia 
dedykowanego osobom niepełnosprawnym. Także na ile można liczyć na refundację sprzętu medycznego po 
16 roku życia? Brakuje w Polsce kompleksowej opieki dla dzieci i dorosłych z mukowiscydozą. 
Zasygnalizowano problemy z zatrudnianiem osób z mukowiscydozą na rynku pracy, ze względu na specyfikę 
przebiegu tej choroby” 

32 „Wiele wątpliwości budzi wsparcie dla osób z autyzmem. Wynika ono głównie z powodu niewiedzy osób 
o takie wsparcie się ubiegających. Uczestnicy zgłaszali konieczność wypracowania modelu wsparcia osób 
z autyzmem w placówkach”. Kwestie dotyczące tych grup pojawiły się szerzej na warsztatach. 
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Uczestnicy dyskusji systematycznie podejmowali wątek „białych plam” na mapie 

wsparcia ON. Do pustych pól na mapie wsparcia – co oznacza brak koncepcji i oferty 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych – zaliczono „ON, które nigdy nie podejmą pracy”, 

dorosłe ON „skazane na wegetację”33. „W programie „Za życiem” oraz w projektach ustaw 

wdrażających program mało się mówi o dorosłych ON, które są w domu, nie mają 

możliwości wyjścia do WTZ lub ŚDS”. Szereg zadanych pytań wskazuje na poczucie braku 

ochrony prawnej osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową po ukończeniu 

18 r.ż.34, „podniesiono kwestię, że „ustawa nie chroni osób, które nie mają wsparcia 

w rodzinie, usługobiorców pieczy zastępczej. Takie osoby są w niedostatecznie dużym 

stopniu chronione przez te zapisy”.  

                                                           
33 „Dorosłe osoby niepełnosprawne od urodzenia z niepełnosprawnością sprzężoną są skazane na wegetację. 
Za mało pielucho majtek, nie ma środków pielęgnacyjnych (odpłatność 100%)”. 

34 „Czy są planowane jakieś rozwiązania dotyczące ochrony prawnej, przeznaczone dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową po ukończeniu 18 lat. System ubezwłasnowolnienia 
całkowitego czy częściowego wobec tych osób nie funkcjonuje tak, żeby chronić prawa tych osób. Taka 
ochrona mogłaby działać „z automatu”, gdyż ten typ niepełnosprawności jest nieodwracalny”, „Czy można 
liczyć na opracowanie ścieżki opieki geriatrycznej, i wsparcia neurologicznego i psychiatrycznego dla osób 
dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową. Takie osoby są pozbawione wsparcia dla ON i dla 
ich opiekunów”, „Czy można liczyć na specjalistyczne wsparcie psychiatryczne i psychologiczne dla osób 
niepełnosprawnych rozwojowo i intelektualnie, które znajdują się w kryzysach psychicznych?”, „Czy program 
„Za życiem” przewiduje tworzenie placówek edukacyjno-leczniczych dla osób z całościowymi zaburzeniami 
zachowania, które uwzględniałyby potrzeby od najmłodszych lat życia?”  

„Uczestniczka dyskusji zadała pytanie, co proponuje program „Za życiem” dla ON po 18 roku życia, wskazała 
na brak wsparcia dla ON po 18 r. ż oraz rodzin takich osób. Nawiązując do wypowiedzi Pana Pisarskiego 
broniła tezy, że rodzice nie chcą zatrudnić dziecka ze względu na możliwość utraty świadczenia 
pielęgnacyjnego [Podkreśliła brak wsparcia dla osób niepełnosprawnych po 18 r.ż.]”. 
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Także podkreślana przez uczestników niepełność oferty wsparcia dla opiekunów 

(OON)35, luki wsparcia w odniesieniu do OON wymagają uregulowania i uzupełnienia: 

„Kwestia osób, które są osobami starszymi, często na emeryturach, otrzymujących tzw. 

wcześniejsze emerytury (jest ich niewiele w skali kraju), ale są to osoby borykające się 

z różnymi problemami, z niskimi emeryturami i bez żadnych dodatkowych świadczeń, 

opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Czy tacy opiekunowie nie powinny 

otrzymywać świadczeń pielęgnacyjnych i emerytalnych?”. Poczucie niesprawiedliwości, 

poczucie krzywdy OON ujawniło się podczas konsultacji: „Społecznie prowadzimy 

placówki wsparcia, jesteśmy na emeryturach niskich, pracowaliśmy 20 lat, druga grupa 

rodziców ma wyższe emerytury. Zasłużyliśmy sobie na wyższe emerytury”. Uczestniczka 

dyskusji zwróciła uwagę na poczucie niesprawiedliwości wynikające z uprzywilejowania 

matek/rodziców oczekujących na narodzenie lub opiekujących się małymi 

niepełnosprawnymi dziećmi”.  

                                                           
35 „Niepełność oferty wsparcia (brak wsparcia dla opiekunów bezpośrednich ON, niedostateczne wsparcie 
rodziny i ON, np. w zakresie „oprzyrządowania ON” )” 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a9

2
 

KIERUNKI WSPARCIA ON 

Uczestnicy konferencji regionalnych poszukujący kierunków wsparcia ON, 

wskazywali na problemy/trudności oraz na potrzeby i zasoby. Postulowali, aby w związku 

z podejmowaniem ról zawodowych zmienić zasady finansowania WTZ, zaostrzyć 

wymagania w stosunku do ON przygotowujących się do podjęcia pracy na rynku 

chronionym lub otwartym36, wesprzeć e-biznes ON37, przeciwdziałać praktykom 

dyskryminacyjnym w zatrudnieniu38, przy ubieganiu się o kredyt bankowy39. Wskazywano 

także na konieczność zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa ON w późniejszym okresie 

życia, „konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w opiece nad dorosłymi ON po śmierci 

ich rodziców”. „Dobrym pomysłem są mieszkania wspomagane. Ale potrzebne są 

konkretne propozycje dla osób niepełnosprawnych po śmierci rodziców”. Podsuwano 

konkretne propozycje do rozpatrzenia, np.: „Odnośnie mieszkalnictwa chronionego. 

Rodzice uczestników WTZ posiadają swoje zasoby mieszkaniowe, które mogłyby zostać 

przeznaczone na ten cel. Jednak zachodzi obawa, że wtedy uczestnicy WTZ stracą swój 

status. W związku z tym kierownicy WTZ przedłożyli propozycję, żeby dopuścić możliwość 

mieszkania w mieszkaniu chronionym i jednocześnie być uczestnikiem WTZ, na przykład 

przez jakiś określony czas (np. przez 3 miesiące) [Priorytet IV, zadanie 4.6. i 4.7 PZŻ]”. 

Problemy określenia kierunków wsparcia ON identyfikowano także w kontekście 

„ograniczonego dostępu do instytucji pomocowych ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc, terytorium (obszar miejski/wiejski)”. Wielokrotnie wybrzmiał wątek odmienności 

środowiska wiejskiego od innych i znaczenia tego dla funkcjonowania samych ON, instytucji 

wsparcia społecznego (WTZ, ŚDS), w społecznościach wiejskich.  

                                                           
36 „Pan Dariusz Jankowski, Prezes Stowarzyszenia „Równe Szanse” w Lubinie: Postulat zwiększenia algorytmu 
na WTZ, kształcenie bezrobotnych osób niepełnosprawnych rzez urzędy pracy pod potrzeby pracodawców – 
wprowadzenie wymogu, że osoba niepełnosprawna, jeśli skorzystała z kursu musi go „odpracować”. 

37 „Potrzebą wsparcia e-biznesu ON”. 

38 „Przedstawicielka Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Upowszechniania Kultury i Sztuki Osób 
Niepełnosprawnych „Widnokrąg”: Problem finansowania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych na stanowiskach niezgodnych z kwalifikacjami (wysokie kwalifikacje a niskie, 
najczęściej pomocnicze lub robocze stanowisko)”. 

39 „obecność dyskryminacji instytucjonalnej (wypowiedź Pani Iwony Wilczek dotycząca pozyskiwania kredytu 
na zakup mieszkania)”. 
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KIERUNKI WSPARCIA RODZINY I RODZICÓW ON 

Analizę tego wątku dyskusji poprzedzę głosem, który można traktować jako apel 

o wytyczenie trafnych kierunków i form wsparcia rodzin z ON: „Uczestniczka dyskusji 

skierowała apel do środowiska ON i ich opiekunów: trzeba słuchać NGO; szwankuje 

informacja na temat uprawnień ON; prowadzimy działania związane z opieką 

wytchnieniową, prowadzimy dom krótkiego pobytu, jako innowację (dużo jest trudności, 

nie możemy dać tej oferty rodzicom z bardzo niepełnosprawnymi dziećmi, którzy chcą 

odpocząć). Mamy nadzieję, że ustawa pójdzie w kierunku normalności, a nie integracji „na 

siłę”. Zwróciła uwagę na to, że kobiety w ciąży z podejrzeniem zespołu Downa są straszone 

przez służbę zdrowia. Nagminne straszenie skłaniać nas powinno do tego, aby przygotować 

całe społeczeństwo, a nie tylko rodziców [do niepełnosprawności dziecka – DT]. Rodzice są 

zagubieni w tej sytuacji, może należy zrobić ośrodki informacji przy MOPR, PCPR? Ponadto 

żądanie od rodzica, aby przestał pracować, aby dostać zasiłek w wysokości 1400 zł jest 

nieetyczne. Rezygnacja z pracy dla młodej matki jest tragedią. Tworzenie ośrodków 

pomaga rodzicom w życiu w miarę normalnym” [Poznań]. Wypowiedź dokumentuje 

potrzebę uzupełnienia kierunków wsparcia rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 

o wsparcie matek w kontynuowaniu pracy zawodowej oraz uzasadnia potrzebę rozwoju 

infrastruktury socjalnej, pomocnej w prowadzeniu życia „w miarę normalnego”. 

Dostrzeżono i podkreślono w dyskusji, że „potrzebne jest większe wsparcie psychologiczne, 

edukacyjne i zawodowe dla rodziców osób z niepełnosprawnością” oraz, że „żadne środki 

nie załatwią sprawy niepełnosprawności, jeśli rodzice nie będą dopuszczani do udziału 

w decyzjach odnośnie osób niepełnosprawnych”40.  

                                                           
40 W raportach z konferencji regionalnych nie pojawił się wątek samorzecznictwa. „Self-adwokaturą, bądź 
rzecznictwem własnym nazywamy bezpośrednie występowanie w interesie własnym poszczególnych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną oraz grup tych osób. Self-adwokatura ma na celu wzmocnienie osób 
z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez wspieranie ich w działalności oraz umożliwienie im 
przejmowania odpowiedzialności za niektóre, a czasami wszystkie dziedziny swojego życia. Nie pozostaje to 
w sprzeczności z potrzebą wsparcia społecznego – wręcz przeciwnie: kompetentne wsparcie i pomoc 
odpowiednio przygotowanych do tego osób jest warunkiem nabycia odpowiednich kompetencji w zakresie 
rzecznictwa własnego, jak i wykorzystania ich we własnym życiu. Self-adwokatura jest sposobem 
zaangażowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w życie społeczne i włączenie ich do wpływania na 
politykę swojej lokalnej społeczności” (D. Podgórska-Jachnik, D. Tłoczkowska, Ruch self-adwokatów jako 
rozwijanie kompetencji w zakresie rzecznictwa własnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: 
D. Podgórska-Jachnik (red.) (2009), Problemy rzecznictwa i reprezentacji osób niepełnosprawnych, t.1, s.186. 
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Jednym z ważniejszych kierunków wsparcia rodziny i rodziców dzieci 

niepełnosprawnych jest „konieczność orientowania działań wspierających na pomoc 

rodzicom w radzeniu sobie z kryzysem oraz stanami depresyjnymi”, „potrzebne jest 

wsparcie psychologiczne w opiece okołoporodowej i poporodowej” oraz 

rozbudzenie/wzmocnienie „potrzeby orientowania się rodziców na cel, jakim jest 

„wyciągnięcie dzieci z niepełnosprawności” (głos mamy niepełnosprawnej Kasi [..])”. 

Postulowano dostępność pomocy psychologicznej dla całej rodziny, a nie tylko dla 

wybranych jej członków: „Odnośnie pomocy psychologicznej skierowanej do całej rodziny. 

Jakie mogą być źródła finansowania wsparcia psychologicznego dla całej rodziny. W tej 

chwili robi się to wybiórczo, nieformalnie i korzystając ze źródeł finansowania 

przeznaczonych na ON, ale to nie jest dobre i pożądane”. 

Ponadto „trzeba dawać większe wsparcie rodzicom, którzy mając dziecko 

niepełnosprawne, pracują. Pożądane są rozwiązania bezkolejkowego dostępu do lekarzy dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych”. Pojawiły się wnioski, aby „umożliwić rodzicowi 

dodatkową pracę w sytuacji, w której dzieci są pod opieką instytucji takich jak WTZ, bez 

pozbawiania go świadczenia pielęgnacyjnego”, „wniosek, żeby dać rodzicom możliwość 

pracy, czyli realizowania prawa do pracy, żeby móc dorobić do świadczenia 

pielęgnacyjnego”. Dopytywano, „czy jest możliwość, w sytuacji, w której rodzic dziecka 

niepełnosprawnego pracuje również zawodowo, przejścia na wcześniejszą emeryturę 

(przywrócenie rozwiązań z 1996 roku) oraz rozszerzenia 2 dni opieki nad dzieckiem na 

więcej dni ze względu na niepełnosprawność?” W tym kontekście pojawiały się głosy 

podkreślające problemy materialne rodzin z ON: „rodzice dorosłych już osób 

niepełnosprawnych wskazywali na problemy materialne rodzin, ale też związane 

z brakiem opieki zastępczej i brakiem pomocy w codziennym funkcjonowaniu rodzin”. 

Wskazywano na nietrafny sposób mierzenia dochodu rodzin z ON (bez uwzględniania 

kosztów rehabilitacji i leczenia): „Dlaczego bierze się pod uwagę dochód całej rodziny 

w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, co często wyklucza korzystanie z wszystkich 

potrzebnych usług i świadczeń. Czy trzeba koniecznie się wyprowadzić z domu, żeby można 

było korzystać z terapii i rehabilitacji?”. 
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OCZEKIWANE ZMIANY W SPOSOBACH FUNKCJONOWANIA URZĘDÓW, URZĘDNIKÓW, 

PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI, Z KTÓRYMI KONTAKTUJĄ SIĘ ON I ICH 

REPREZENTANCI/RZECZNICY41 

 W kontekście dyskusji nad kierunkami wsparcia ON, rodzin i rodziców/opiekunów 

ON, pojawiły się wątki ilustrujące oczekiwane zmiany w otoczeniu instytucjonalnym.  

W odniesieniu do tego kierunku zmian, w sposobach funkcjonowania instytucji 

wsparcia, urzędów/urzędników: „podkreślono konieczność otwarcia się urzędów 

i urzędników na pomysły i propozycje zgłaszane oddolnie przez liderów reprezentujących 

obywatelskie inicjatywy”. W szczególności podkreślano „konieczność podejmowania 

inicjatyw oddolnych i pożytki z tego płynące”, możliwości „ograniczania problemów 

społecznych poprzez oddolne organizowanie współpracy wszystkich partnerów” oraz 

„znaczenie, rolę pracy zespołowej w organizowaniu współpracy i działań oddolnych”. 

„Wskazywano także potrzebę reformowania innych instytucji, które mogłyby odegrać rolą 

w aktywizowaniu zawodowym, np., urzędów pracy”.  

Z tym postulatem wiązano konieczność wykorzystania doświadczeń lokalnych 

trzeciego sektora: „wskazano na potrzebę wzmocnienia już funkcjonujących, 

stosunkowo kompleksowych i zaspakajających lokalne potrzeby rozwiązań” oraz 

spożytkowanie „wypracowanych w społecznościach lokalnych, praktycznych modeli 

kompleksowych usług na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin (przykład Tomaszowa 

Lubelskiego)”. Wskazywano na konieczność współpracy międzyinstytucjonalnej 

i międzysektorowej w rozwiązywaniu lokalnych problemów, w tym, w ograniczaniu 

konsekwencji niepełnosprawności na rynku pracy: „ważne współdziałanie ze służbami 

zatrudnienia (w szczególności dla WTZ i ŚDS)”. 

                                                           
41 znaczenie rzecznictwa: „podkreślono skuteczność rzecznictwa pośredniego instytucji wsparcia (przykład 
PCPR w Policach, które ustanowiło potrzebne lokalnie rozwiązanie w postaci poradnictwa specjalistycznego 
i usług opiekuńczych asystenta osoby niepełnosprawnej lobbując w samorządach)”, „przekonanie o wysokiej 
efektywności rzecznictwa własnych interesów przez środowisko ON”. „żadne środki nie załatwią sprawy 
niepełnosprawności, jeśli rodzice nie będą dopuszczani do udziału w decyzjach odnośnie osób 
niepełnosprawnych” 
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Stwierdzono „brak spożytkowania doświadczeń z Wczesnej Interwencji Medycznej, 

która wypracowała model opieki wsparcia nad dzieckiem”42. Wskazywano zaangażowanie 

OPP w „tworzenie przez OPP własnych programów uzupełniających zdrowotnych 

i społecznych”. Stąd też konkretne regulacje prawne, dyskryminujące organizacje 

pozarządowe w dostępie do tworzenia nowych rozwiązań organizacyjnych we wsparciu 

rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym wywołały żywe reakcje uczestników konsultacji: 

„Brakuje bardziej wyspecjalizowanych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich 

rodzin, niż te, oparte na ochronie zdrowia. Tę lukę wypełniają ośrodki wsparcia, główne 

działające w sferze niepublicznej. Zachodzi obawa o to, że straci się duży dorobek 

dotychczasowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych przy zastrzeżeniu, że 

ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze będą mogły prowadzić instytucje 

publiczne [Łukasz Michiewicz, OPP, Priorytet II, pkt 2.4. PZŻ]”43.  

                                                           
42 Ten wątek pojawił się także podczas ogólnopolskiej konferencji kończącej program konsultacji „Za życiem”.  

43 Nie był to głos odosobniony, krytyczny wobec propozycji ministerialnej.  
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OCZEKIWANIE ZMIAN W PRAKTYCE ORZECZNICZEJ 

Wielokrotnie podejmowano te kwestie w trakcie spotkań konsultacyjnych 

regionalnych. „W Polsce aktualnie funkcjonuje wiele systemów orzekania, w tym cztery 

systemy ustalają uprawnienia do świadczeń rentowych. Nie stanowią one jednego systemu, 

są w wielu zapisach sprzeczne, dezorientują osoby niepełnosprawne i utrudniają im 

korzystanie ze swoich praw. Wielotorowość orzecznictwa powoduje wiele problemów 

i niewątpliwie wymaga uregulowania”. Padały m.in. pytania o to, „Jakie standardy powinna 

spełniać osoba, która otrzyma stopień niepełnosprawności znaczny i jakie są możliwości 

odwołania się tego orzeczenia i jego zmiana”. „W nawiązaniu [do postulowanego – DT] 

zwiększania zatrudniania osób niepełnosprawnych zauważono, że zdarza się, iż na 

otwartym rynku pracy osoba niepełnosprawna spotyka się z odmową zatrudnienie 

wyłącznie ze względu na fakt posiadania orzeczenia – niezależnie od tego o jakiego rodzaju 

niepełnosprawność chodzi, czy jakiego typu dostosowania miejsca pracy są niezbędne”. 

„Zasygnalizowano kwestię, że zdarzają się lekarze medycyny pracy, którzy w sytuacji 

dopuszczenia ON do pracy, żądają orzeczeń o niepełnosprawności i na tej podstawie starają 

się ograniczać możliwość podejmowania pracy przy zapisie „żadna praca”. Formułowano 

wprost „postulat ujednolicenia systemu orzekania o niepełnosprawności”44, aczkolwiek 

dostrzeżono brak szerszych konsultacji społecznych w pracach zespołu ds. zmian 

w systemie orzekania o niepełnosprawności45.  

                                                           
44 Pan Grzegorz Krzykwa, Fundacja Św. Brata Alberta. 

45 Zwrócono na to uwagę podczas konferencji ogólnopolskiej kończącej konsultacje programu „Za życiem”. 
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Antycypowano zmiany w celach i sposobach funkcjonowania instytucji 

i organizacji pozarządowych w związku z realizacją programu „Za życiem”. 

W szczególności zmiany wynikające z realizacji opieki wytchnieniowej46, nowego modelu 

asystentury rodzinnej47, realizacji przez WTZ przygotowania do zatrudnienia. Zwłaszcza 

ten ostatni wątek – zmiana sposobu funkcjonowania WTZ i konsekwencje tej zmiany - był 

stosunkowo często, a przy tym wieloaspektowo analizowany w toku konsultacji podczas 

moderowanych dyskusji, na tle innych wątków. Zdecydowana większość tych uwag, to 

konkretne wnioski, a także spostrzeżenia wnikające w istotę problemów na jakie napotykają 

kierownicy warsztatów, ich pracownicy, uczestnicy i ich rodziny. 

                                                           
46 Pojawiło się kilka postulatów odnośnie opieki wytchnieniowej: „Postulat zapewnienia opieki wytchnieniowej 
dla rodziców w ramach działań DPS. W tej chwili w rzeczywistości prawnej DPS z racji swoich zadań nie ma 
możliwości legalnego przyjmowania ON w ramach opieki wytchnieniowej do DPS, oczywiście po 
dostosowaniu miejsca. Ustawa o finansach publicznych uniemożliwia realizację tego zadania w DPS”, 
„Postulat, żeby pozwolić wydatkować środki na realizacje opieki wytchnieniowej na poziom powiatu, 
z poziomu centralnego, ze względu na większe możliwości diagnozowania i zarządzania zasobami lokalnymi”, 
sugestia, aby „opiekę wytchnieniową „podciągnąć” pod specjalistyczne usługi opiekuńcze, a nie pod usługi 
opiekuńcze realizowane przez gminę, […], w gminach bardzo małych może być ciężko z realizacją tych usług i 
wtedy też powiat może się w takich sytuacjach włączać w realizację tej usługi przy odpowiednim wsparciu 
finansowym”.  

47Podkreślano „znaczenie nowej roli asystenta rodziny w rodzinie z ON, w stosunku do wypracowanych do tej 
pory form oddziaływań na rodzinę i form pracy z rodziną”. „W związku z rozszerzeniem zadań asystenta 
[zaproponowano – DT] wniosek o zadbanie o szkolenia dla asystentów, ale też o narzędzia prawne, które są 
potrzebne dla realizacji PZŻ”. Zauważono, „odnośnie asystentów w świetle ustawy Za życiem, [że – DT] 
trudno będzie asystentom rodzinnym przekazać informacje na temat możliwości całego systemu wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych w sytuacji, gdy mikrosystemy (np. oświatowy, ochrony zdrowia) nie są 
uporządkowane i spawane wewnętrznie w kwestii niepełnosprawności”. Podkreślono, że „jest za duża liczba 
rodzin w gestii asystentów, a także pomimo tego, że przepisy już obowiązują, nie ma żadnych szkoleń, 
informatorów, które pozwoliłyby asystentowi rodziny wypełnić ustawowe zadania, gdyby się okazało, że jakaś 
rodzina w gminie potrzebuje takiej pomocy”. 
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ – DYSKUSJA WOKÓŁ TWORZONEJ KONCEPCJI WTZ 

Analizując ten wątek, należy podkreślić aktywność wiejskich WTZ w dyskusjach 

plenarnych. Jedna z uczestniczek apelowała o wsparcie dla WTZ na terenach wiejskich, 

przywołując szereg argumentów: „Potrzebujemy wsparcia finansowego dla WTZ na 

terenach wiejskich, także na szkolenia, na utrzymanie dużych budynków. 

Nie funkcjonujemy gorzej niż WTZ w wielkich miastach, jesteśmy gotowi stawić czoło 

wyzwaniom stojącym przed warsztatami. Dużo zrobiliśmy w kwestii poprawienia wizerunku 

ON, ci ludzie znacznie lepiej funkcjonują, podjęliby pracę zawodową, czeka nas duża praca 

nad przygotowaniem ON do roli pracownika, to robimy, organizujemy praktyki zawodowe. 

Mentalność społeczeństwa to obawy przed ON. Mocna pozycja kierownika WTZ umożliwia 

zatrudnienie. Są duże bariery mentalne w środowisku, wśród pracodawców, utrudniające 

zmiany. Potrzebujemy wsparcia – apel do Pana Michałkiewicza”.  

Odmienność sytuacji wiejskich warsztatów sygnalizowano częściej podczas obrad 

plenarnych. Kolejna osoba również „podniosła kwestię, skąd wziąć środki na zatrudnienie 

uczestników WTZ w gminach wiejskich; z uwagi na ich specyfikę trzeba pokonać duże 

odległości (wzrastają koszty transportu, bo komunikacja miejska i kolej nie funkcjonuje), 

mamy ten sam algorytm na jednego uczestnika, brakuje nam środków na szereg już 

podejmowanych działań w WTZ, w gminach wiejskich nie ma miejsc w których można 

byłoby odbywać staże oraz znaleźć zatrudnienie dla ON”, „Algorytm na wsi i w mieście to 

problem dla wsi, większość kwoty dotacji pochłania dowóz uczestników. Większość 

uczestników WTZ jest bez rodziców, a WTZ jest ich światem. Nie jest to dobre, aby 

przekształcić WTZ w ŚDS, nie jest to dobre, bo zamkniemy ON drogę do lepszego 

świata”.  
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Podsumowując jedną z dyskusji plenarnych, moderatorka, dr Flaszyńska, napisała: 

„Głównym problemem, który przewijał się w głosach uczestników konferencji było 

niedofinansowanie placówek realizujących działania skierowane do osób 

niepełnosprawnych, szczególnie warsztatów terapii zajęciowej wspomagających proces 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz środowiskowych 

domów samopomocowych. Przedstawiciele tych jednostek zwracali też uwagę na niskie 

wynagrodzenie pracowników tych instytucji. Dyskutowano także o lepszym wykorzystaniu 

potencjału oraz podejmowano kwestię kwalifikowania osób do tych placówek”. Ponadto 

zgłoszono uwagę o potrzebie pogłębienia analiz dotyczących zatrudnienia ON: „Analiza 

ilościowa zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest rzeczywiście niezadawalająca. Brak 

analizy jakościowej problemu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. [Sformułowano – DT] 

postulat, aby wpisać w zadania WTZ i co za tym idzie sfinansować dodatkowe działania 

prozawodowe, takie jak promocja zatrudnienia ON, podnoszenia świadomości 

pracodawców, zatrudniania trenera pracy”.  

W dyskusji nad nową koncepcją WTZ, powoływano się na szereg barier w środowisku, 

ograniczających możliwość wprowadzenia zmian: 

 Obawy w środowisku przed ON, obawy pracodawców przed zatrudnieniem ON. 

 „Podniesiono kwestię niedofinansowania kadry pracowników WTZ. Zasygnalizowano, 

że kadra jest wysoko wykwalifikowana, jej wynagrodzenie stanowi koszty stałe, 

a finansowanie WTZ zależy od frekwencji uczestników i dotacji na jego udział”. 

„Niepokojący jest zapis o oddawaniu dotacji w przypadku absencji ON uczestnika WTZ” 

„Dlaczego nie ma ochrony pracowników WTZ i ŚDS, nie mają takich przywilejów jak 

nauczyciele”. Ponadto „Wskazywano też na bariery finansowe dla funkcjonowania 

WTZ, które utrudniają skuteczną realizację jego funkcji i sprawiają, że płace 

pracowników warsztatów zbliżają się do minimalnego wynagrodzenia”. 
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 Podkreślono rolę trenera pracy, w kontekście finansowania WTZ: „Ważne jest, aby były 

środki w WTZ na opłacenie ważnej roli trenera pracy”. Wskazano również na możliwy 

konflikt w roli trenera pracy: „Nie bardzo rozumiem, na jakiej zasadzie wspiera trener 

pracy osobę pracująca, która już nie jest uczestnikiem WTZ. Może być inna osoba, która 

w miejscu pracy wspiera ON. Jest to podwójna rola terapeuty”. Dostrzeżono 

odmienność jego roli na terenie miejskim i wiejskim: „WTZ umiejscowiony na prowincji 

wymaga działań trenera pracy na innych zasadach niż w mieście, to musi być bardzo 

dobrze wykształcony i opłacany specjalista, który jest zewnętrzny wobec warsztatów”. 

„Należałoby ujednolicić prawnie obecność trenera pracy na terenie zakładu pracy”. 

 Wielokrotnie wskazywano na problem transportu, w kontekście „wzmocnienia 

zobowiązań samorządu w zakresie organizacji dowozu dzieci, co zwłaszcza jest 

problemem w tych placówkach, które prowadzą także działania na rzecz dzieci nie tylko 

w roku szkolnym, ale także w czasie ferii i wakacji”. Ten problem poruszono również 

w odniesieniu do środowiska wiejskiego: „[Problemem jest – DT] transport do WTZ 

w środowisku wiejskim, zakup samochodów, wkład własny organizacji w zakup 

kolejnych samochodów”. 

 Dostrzeżono: „Brak środków na adaptacje budynków dla nowopowstającego WTZ; 

brak możliwości startowania w konkursie, gdy samorząd nie wpisał w plany zadania 

utworzenia WTZ. 

 Wskazywano na kwestie organizacyjne nowej koncepcji: „Praktyczne aspekty 

monitoringu i oceny skuteczności programu przygotowania do pracy w WTZ”, 

„Przedstawicielka jednego z Warsztatów Terapii Zajęciowej: Po czyjej stronie będą 

koszty BHP i koszty badań lekarskich w przypadku zatrudniania na staż w WTZ?” 

Pytano o to, „kto będzie pokrywał koszty przygotowania ON do pracy – szkoleń BHP, 

umundurowania, badań lekarskich, wtedy, gdy wejdą do systemu praktyki dla ON?” 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

0
2

 

 Zastanawiano się nad tym, jak powinny wyglądać „praktyczne sposoby zapewnienia 

opieki przez WTZ nad osobą nie będącą już uczestnikiem WTZ”: „Czy zostaną 

uwzględniono dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników WTZ przy uruchomieniu 

klubów absolwenta oraz z jakich środków będą te pieniądze?” „Pozytywnie oceniono 

pomysł Klubów Absolwenta dla osób, które opuszczają warsztaty terapii zajęciowej”, 

ale – jak okazało się w trakcie warsztatu realizowanego w Warszawie na zakończenie 

konferencji – nie było entuzjazmu dla tej innowacji.  

 W zapisach dyskusji wskazano na jeden głos, w kwestii standaryzacji: „Standaryzacja 

WTZ jest wskazana i potrzebna”, ale w ocenie autorki raportu było duże 

zainteresowanie problemem standaryzacji48 w pomocy społecznej.  

 

Wśród innych wątków, które się pojawiły podczas obrad plenarnych w trakcie 

konferencji regionalnych, warto wskazać na pozycjonowanie się grup pracowniczych - 

pracowników reprezentujących WTZ do pracowników ŚDS: „Autyzm występuje również 

w WTZ, dlaczego dofinansowuje się w ŚDS, a nie w WTZ”, Finansowanie ŚDS jest za małe 

(1260 zł na uczestnika), brak instytucji, które wspierają ŚDS” [Mariola Kotek, 

Stowarzyszenie „Ostoja” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami]. Z analizowanych 

zapisów wynikało, że pojawił się „postulat, żeby ŚDS był domem profilowanym, 

a nie „zrzutką” wszystkich niepełnosprawności”. W różnorodności wątków pojawił się 

problem „konieczności ukazania ścieżki wprowadzania na rynek pracy osób z zaburzeniami 

psychicznymi, które nie miały możliwości udziału w WTZ-ach”, zwalniania WTZ 

z obowiązku odprowadzania VAT-u49 oraz trudności w funkcjonowaniu ZAZ-ów50. Problem 

funkcjonowania ZAZ podjęła uczestniczka poznańskiej konferencji, która „zwróciła uwagę 

na to, że ZAZ-y nie powstają na terenie Wielkopolski, a jest to skutek podejmowanych 

przez samorząd województwa uchwał, które ograniczają proces ich powstawania”.  

                                                           
48 W trakcie jednej z konferencji wywiązała się dyskusja nad zyskami standardu działań i standardu instytucji.  

49 „WTZ mają możliwość sprzedaży wyrobów uczestników. Obecnie musimy odprowadzać VAT, czy jest 
możliwość dopisania WTZ jako podmiotów zwolnionych z obowiązku odprowadzania VAT-u?” 

50 „ZAZ, który wyprowadza ON na otwarty rynek pracy zderza się z problemem możliwości zapłacenia kary za 
wyjście ON na otwarty rynek pracy (niespełnianie znaczników)”, „w ZAZ-ie w Łodzi były nieprawidłowości 
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – ZAZ pobierał składki od zatrudniania osób niepełnosprawnych”. 
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Wyraźnie zarysowującym się w trakcie spotkań regionalnych wątkiem, w ocenie 

moderatorów, była rehabilitacja społeczna i zawodowa, a w szczególności 

zasygnalizowano:  

 „potrzebę wskazania zakresu rehabilitacji podstawowej w obszarze rehabilitacji 

społecznej i zawodowej ON, w odniesieniu do specyficznych potrzeb i problemów 

wynikających z charakteru niepełnosprawności”, 

 „konieczność stworzenia takiego systemu rehabilitacji zawodowej, żeby osoba 

rehabilitowana nie miała przerwy w działaniach terapeutycznych i zawodowych”,  

 „podniesiono kwestię dorosłych osób niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle 

chorych, które wymagają ciągłej specjalistycznej rehabilitacji leczniczej. Warunkuje ona 

rehabilitację społeczną i zawodową. PFRON często odmawia finansowania rehabilitacji 

leczniczej, odsyłając do NFZ”,  

 Inne problemy, dotyczące usług rehabilitacyjnych (muzykoterapii)51, udziału ON 

w WTZ52. 

 

                                                           
51 „Podniesiono kwestię refundacji muzykoterapii jako usługi rehabilitacyjnej. Brak uznania ustawowego 
muzykoterapii jako usługi rehabilitacyjnej uniemożliwia jej finansowanie przez NFZ. W ŚDS-ach 
muzykoterapeuta jest zatrudniany jako „inny specjalista”, co oznacza mniejsze wynagrodzenia i mniejsze 
uprawnienia” 

52 „Kwestia, jak potraktować osoby niepełnosprawne pracujące doraźnie przy organizacji spektakli 
teatralnych. Ich czas pracy to 4 godzin w miesiącu (w piątki i soboty). Czy to wyklucza ich udział w WTZ, bo są 
zatrudniane doraźnie, nie na stała umowę o prace?” 
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W ocenie autorki tego raportu, ważnym okazał się być wątek roli i znaczenie 

prawa/potrzeba „dobrego” prawa. Podkreślono „konieczność zwrócenia uwagi na 

możliwość zniszczenia dobrze funkcjonujących rozwiązań przez nieprzemyślane zapisy 

prawne53”. Jeden z uczestników obrad „podkreślił podmiotowy a nie przedmiotowy 

charakter prawa, który można odnieść do PZŻ. Wyraził wątpliwość, czy ta ustawa wkracza 

w rzeczywistość, w której są już zapewnione odpowiednie usługi społeczne, usługi socjalne. 

Zatem należy skupić się na intensywnej budowie zasobów, które mają respektować prawa 

beneficjentów ustawy”. Wątek ten podejmowano, wskazując na:  

 „znaczenie staranności w przygotowaniu dobrych regulacji prawnych dla usług 

oferowanych przez trenera pracy”,  

 „konieczność ograniczenia luk i nieścisłości w przepisach prawnych” dla 

wypracowania kompleksowego wsparcia aktywizacji zawodowej opiekunów 

rodziców dzieci niepełnosprawnych54, „konieczność ograniczenia luk i nieścisłości 

w przepisach prawnych (możliwość odliczenia kosztów rehabilitacji dziecka od 

dochodów rodziny uprawniających do wsparcia, zapisy dotyczące priorytetu 2.4.)”. 

 

Wskazano przy tym na konkretne kategorie niepełnosprawnych: 

 „Pojawiły się głosy mówiący o potrzebie uregulowań prawnych w zakresie wczesnej 

interwencji”, zwrócono uwagę na „bariery prawne wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka (przedstawicielka z Biskupca)”, 

 Wielokrotnie wskazano na braki wsparcia w opiece nad dorosłymi osobami 

niepełnosprawnymi: „w Polsce rozwiązania w opiece nad osobami upośledzonymi 

są zorganizowane do 25 roku ich życia. Potem są to „listki figowe” (określenie ojca 

niepełnosprawnej córki – DT), jak np. WTZ”, 

 Wskazywano na „dysproporcje w dofinansowaniu dzieci zdrowych 

i niepełnosprawnych w rodzinach zastępczych”, 

                                                           
53 ujawnił się on w opisie kompleksowego systemu wsparcia ON i ich rodzin, funkcjonującego w Kołobrzegu). 

54 któremu muszą towarzyszyć zmiany prawne i zmiany strategii przeciwdziałania wykluczeniu zawodowemu 
opiekunów dzieci niepełnosprawnych (postulaty Tomasza i Martyny Lewandowiczów) 
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 Pojawił się „postulat, żeby prawodawstwo gwarantowało różne udogodnienia 

(np. uzyskiwanie pomocy publicznej) zachęcające pracodawców do zatrudniania osób 

niepełnosprawnych. Jest wiele nowelizacji, dokłada się biurokracji, odebrane są 

uprawnienia pracodawców, co mocno zniechęca pracodawców do zatrudniania ON 

[Edyta Sieradzka, organizacja pracodawców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne]”.  

 

Także inny wątek – znaczenie informacji i dostępu do wiedzy – w ocenie autorki tego 

raportu wybrzmiał wyraźnie w obradach regionalnych. Uczestnicy dyskusji plenarnych 

podkreślali:  

 „znaczenie szkolenia, warsztatów dla rodzin, szkolenia samych ON (ŚDS w 

Olecku), 

 wartość diagnozy (diagnoz indywidualnych, instytucjonalnych, diagnoz lokalnych 

systemów wsparcia),  

 „znaczenie informacji i informatora dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”, 

 Dyskutowaniem nad nowa rolą asystenta rodziny w programie „Za życiem”. 

WNIOSKI 

W ocenie autorki raportu, ogólnymi kwestiami, wokół których toczyły się dyskusje, były: 

 funkcjonowanie WTZ, ŚDS, problemy instytucji i ich pracowników, 

 niepełność lokalnych systemów wsparcia (brak ZAZ, ŚDS, WTZ) oraz konflikty między 

tymi instytucjami, 

 bariery prawne i społeczne w dostępie do usług, 

 rola NGO w obszarze niepełnej sprawności55, w tym role rzecznicze trzeciego sektora 

                                                           
55 Licznie powoływano się na własne dobre praktyki, kompleksowe lokalne rozwiązania.  
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 ocena możliwości zastosowania modelu case management56 w organizowanej 

opiece/pomocy nad osobą niepełnosprawną w środowisku lokalnym. Pojawił się 

postulat, aby „wykreować koordynatora sytuacji osób niepełnosprawnych”, 

 znaczenie społecznego modelu niepełnosprawności dla praktyki wsparcia ON i ich 

rodzin („co znajdowało wyraz w wypowiedziach publiczności zwracającej uwagę na 

takie sprawy jak konieczność dalszego niwelowania barier ograniczających włączanie 

ON i ich rodzin; znaczenie i rola oraz potrzeba nowych identyfikacji dla opiekunów 

ON”, „przekraczanie podziałów resortowych, […] Postulat ujednolicenia usług 

społecznych i zdrowotnych, potraktowania ich kompleksowo”, 

 problemy dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ON oraz OON (ujawniło się 

poczucie krzywdy oraz podziały wśród opiekunów ON). 

  

Wśród innych kwestii, należy wskazać na obecność w raportach moderatorów 

konferencji regionalnych nielicznych uwag na temat trudności w uczestnictwie 

w konsultacjach57. 

                                                           
56 Zarządzanie przypadkiem albo „Case management jest nieuniknionym narzędziem dostarczania 
zindywidualizowanych usług i monitorowania tych zachowań jednostek, które pod wpływem owych usług 
mają ulec zmianie”- T. Kaźmierczak „Case management”, w: A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza, 
Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce. ISP, Warszawa 2014, s.220. 
57 W dwóch wypowiedziach: „problem ograniczonego przepływu informacji i możliwości uczestniczenia 
w konsultacjach ze strony rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, także tych dorosłych”, „Niektóre 
głosy dotyczyły wsparcia kobiet w ciąży i informowania w ramach programu „Za życiem”. W odpowiedzi na 
zgłaszane w ramach całej debaty na problemy z dotarciem do informacji dla rodzin głos zabrali także 
przedstawiciele fundacji zajmujących się informowaniem, a także medialnym nagłaśnianiem problemów 
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”. 
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Podczas konsultacji, nie tylko w trakcie warsztatów, ale i w czasie obrad plenarnych 

padały ze strony uczestników liczne pytania dotyczące konkretnych zapisów, które budziły 

szczególne emocje (kwestie sporne): „Zastrzeżenie do informacji, że ośrodki 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze będą prowadzone wyłącznie przez podmioty 

publiczne. To przekreśla cały dorobek organizacji pozarządowych, które często od 

kilkudziesięciu lat prowadzą różne instytucje w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, 

PFRON, pomocy społecznej i takie zawężenie wyłącznie do podmiotów publicznych ten 

dorobek przekreśla”. I druga kwestia: „czy istnienie ośrodków, które mają dobre wyniki 

pracy są zagrożone likwidacją z racji tego, że są prowadzone przez OPP? [Priorytet II, pkt 

2.4., 2.5.; Wczesne wspomaganie rozwoju ON]. 
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9. ANALIZA WARSZTATÓW PROWADZONYCH PODCZAS 

KONSULTACJI REGIONALNYCH 

9.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WARSZTATÓW 

Ogółem, od 23 czerwca do 4 października 2017 r. odbyło się 16 konferencji 

regionalnych w ramach bezpośrednich konsultacji (por. ANEKS 1), którym towarzyszyły 

warsztaty. Każdej konferencji regionalnej towarzyszyły 3 warsztaty: Warsztat nr 1 „WTZ – 

diagnoza i kierunki zmian” oraz warsztat nr 2 „Wsparcie dla osób z autyzmem” 

zorganizowano w każdym miejscu regionalnych konsultacji. Natomiast warsztat nr 3 

w przypadku 6 konferencji regionalnych dotyczył „Zmian w prawie pracy i zatrudnienia 

opiekunów osób niepełnosprawnych (OON)” lub częściej była to „Skoordynowana opieka 

medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” (10 warsztatów).  

Moderatorami warsztatów: „WTZ – diagnoza i kierunki zmian” byli: Piotr Sochalski 

(6-krotnie), Joanna Nowak (4-krotnie), Łukasz Pisarski (3-krotnie) oraz dr Wiesław Antosz, 

dr Joanna Szymanowska i Przemysław Momot. Warsztaty „Wsparcie dla osób z autyzmem” 

moderowali: Edward Bolak (11-krotnie), Anita Czarniecka (2-krotnie) oraz Anna Kajtowska-

Ślęzak, Alicja Jagoda, Ewelina Sitarska. Moderatorami warsztatów: „Skoordynowana 

opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem 

niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” byli: Monika Baranowska (4-krotnie), Dorota 

Cichocka (3-krotnie), Helena Iranowska (2-krotnie) oraz lek. Piotr Gratkowski. Warsztaty 

„Zmiany w prawie pracy i zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych (OON)” 

moderowali: Małgorzata Dworakowska (2-krotnie), Sebastian Bryłka (2-krotnie) oraz 

Karolina Granda i Grzegorz Jaroszczyk. 

Szczegółowe wnioski i rekomendacje z poszczególnych warsztatów zawarte zostały 

w Aneksie. 
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9.2. WARSZTAT NR 1 „WTZ – DIAGNOZA I KIERUNKI ZMIAN”. WNIOSKI 

I REKOMENDACJE58 

Moderator prowadzący ten warsztat w Gorzowie Wlk., dr W. Antosz, trafnie – 

w ocenie autorki tego raportu - zdiagnozował cechy sytuacji, w jakiej znajdują się WTZ 

w momencie zmiany filozofii funkcjonowania. Jego opis wskazuje na znaczenie dwu kwestii 

podstawowych: finansowych oraz kadrowych. „Najważniejszą kwestią podnoszoną od wielu 

lat przez warsztaty są sprawy finansowe; prośba o większe pieniądze nie jest tylko 

roszczeniowa, lecz wynika z diagnozy i analizy realnej praktyki pracy warsztatów: następuje 

niszczenie substancji materialnej, nie można kupić odpowiednich pomocy i narzędzi 

rehabilitacyjnych, nie można ograniczać zjawiska porzucenia instytucjonalnego w małych 

miejscowościach przez brak środków na dowóz niepełnosprawnych; brakuje pieniędzy na 

podwyżki dla pracowników, niskie płace powodują zaś obniżenie jakości pracy 

w warsztatach, poprzez zjawisko negatywnej selekcji do zawodu. Można zauważyć brak 

chętnych do pracy lub porzucania pracy i przechodzenie do innych zawodów”. 

Zwrócił również uwagę na społeczne znaczenie funkcji WTZ i docenił sposób ich realizacji 

przez warsztaty: „warsztaty są placówkami przygotowującymi niepełnosprawnych do życia 

i radzenia sobie w życiu społecznym. Jest tu świadczona pomoc i opieka wychodząca daleko 

poza oczekiwania i standardy wypisane w rozporządzeniach. Warsztaty są cenione przez 

niepełnosprawnych, a także przez ich rodziców. Nie powinno się ich oceniać tylko 

z perspektywy aktywizacji zawodowej. Zwłaszcza, że uczestnicy w każdym warsztacie mają 

różne problemy i specyfikę niepełnosprawności. Padały postulaty, by pozwolić 

zindywidualizować pracę warsztatów”.  

                                                           
58 Do przygotowania wniosków i rekomendacji z Warsztatu nr 1 „WTZ – diagnoza i kierunki zmian” 
wykorzystano 14 spośród 16 opisów moderatorów tego warsztatu, opisy z Gdańska i Bydgoszczy pominięto 
z uwagi na niewielką wartość ogólnego charakteru uwag odnoszących się raczej do przebiegu warsztatu 
i zakresu informacji kierowanych do uczestników przez obecnego tam Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Osób Niepełnosprawnych Pana Mirosława Przewoźnika. 
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Docenił znaczenie zmiany, jaka zaszła w języku - w sposobie dyskutowania kwestii 

warsztatów: „ważna zmiana jaką zauważono w ostatnim czasie to zmiana języka, którym 

władza mówi o warsztatach. Przestają pojawiać się oznaki niezadowolenia czy groźby 

likwidacji tej formy rehabilitacji. Mówi się więcej o zaangażowaniu placówek i terapeutów 

w proces rehabilitacji i dobrych efektach tej pracy”. 

UWAGI OGÓLNE – ZMIANA FILOZOFII FUNKCJONOWANIA WTZ 

Uwaga jednego z uczestników pierwszej konferencji regionalnej w Szczecinie jest 

dobrym wprowadzeniem do oceny sytuacji podczas wprowadzania zmiany społecznej, 

a nie tylko zmiany organizacyjnej, wyznaczonej przez określenie nowego celu 

organizującego zasady i praktykę pracy WTZ, oceny oczami uczestników dyskusji: 

„W kontekście celowości działalności WTZ, gdzie powinien przygotowywać do pracy nie jest 

ważna specjalność ale filozofia funkcjonowania, gdzie uczestnicy WTZ mają nabywać 

umiejętności psychofizyczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia”. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

1
1

 

Uczestnicy dyskusji podzielali, w ocenie autorki projektu pogląd, że „praca zawodowa 

może dotyczyć tylko określonej grupy osób niepełnosprawnych, a ważne jest by i pozostali 

podlegali systemowemu wsparciu”. Podzielali również opinię, że „trzeba wziąć pod uwagę, 

że możliwości zatrudnienia, ze względu na wielkość rynku pracy, zależą od miejsca 

zamieszkania osób niepełnosprawnych i usytuowania ich warsztatu” oraz, że „należy 

faktycznie ukierunkować pracę warsztatów na kwestie zawodowe, tj. naukę umiejętności 

potrzebnych na rynku pracy, ale przy uwzględnieniu różnic wynikających z miejsc ich 

usytuowania – w mieście, na wsi. „Zwrócono uwagę, że dotychczasowe rozporządzenie 

mówi o przygotowaniu do pracy, a nie o zatrudnieniu w odniesieniu do zadań stawianych 

przed WTZ-em i w związku z tym zaproponowano, aby w definicji podstawowych zadań 

Warsztatowych zostało zapisane „uzawodowienie” uczestników”. Ale „uzawodawiając” 

uczestników, należy zadbać o interes warsztatów i możliwość zrealizowania tego celu. 

Dlatego też „Zaproponowano, aby do grona rehabilitowanych w Warsztatach można było 

włączyć osoby, które czasowo lub częściowo utraciły możliwość wykonywania pracy – 

w tym gronie osoby z lekką niepełnosprawnością59. Zaproponowano, żeby niepełnosprawna 

osoba kończąca szkołę otrzymywała kompletną, całościową informację o możliwościach 

jakie są przed nią, tak aby rodzina nie zostawiała jej w domu”. „Uznano, że roczna 

budżetowa perspektywa finansowa jest zbyt krótka, żeby z poczuciem stabilności zarządzać 

wydatkami. Stabilność finansową dawałby okres trzyletni, a najlepiej pięcioletni”. 

Generalnie chodziło o „położenie nacisku na stuprocentowe wykorzystanie oferowanej 

rehabilitacji zawodowej, tak aby uczestnicy mieli możliwość wyjścia na rynek pracy zgodnie 

ze swoimi predyspozycjami”. Wskazywano również na potrzebę „Stworzenia możliwości 

większej rotacji uczestników pomiędzy placówkami” [między placówkami WTZ – DT]. 

Zamiana filozofii funkcjonowania warsztatów wyraża się w „dążeniu do skrócenia 

całościowego czasu pobytu uczestnika w WTZ poprzez właściwą diagnozę jego 

predyspozycji do pracy oraz weryfikację umiejętności nabytych na terenie warsztatów”. 

Kwestia długości pobytu uczestnika w WTZ jest związana z określeniem zasad 

kwalifikowania do warsztatów, która została poruszona obszerniej w dyskusjach. 

                                                           
59 „Zwiększenie możliwości zatrudnienia dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności” postulat 
uczestników warsztatów zorganizowanych w Częstochowie. 
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Wśród kwestii ogólnych pojawił się wątek standardów dla WTZ. Standardy dla 

WTZ były dyskutowane z dwu perspektyw: cech i rodzaju dokumentacji oraz warunków 

lokalowych dla prowadzonej rehabilitacji.  

Oczekiwano „stworzenia jednolitych, spójnych wymagań dotyczących dokumentacji 

prowadzonej przez WTZ – uregulowanie tego ustawą”. Postulowano: „WTZ powinny 

prowadzić dotychczasową dokumentację z rozszerzeniem o prowadzenie ewidencji 

kontaktów z pracodawcami, odbywanych praktyk i działań czysto prozatrudnieniowych”. 

Refleksja nad ujednoliceniem dokumentacji warsztatowej („dobrze byłoby ujednolicić 

dokumentację warsztatową”), zderzała się z obawą, „że ujednolicona dokumentacja będzie 

niedopasowana do potrzeb różnych grup uczestników WTZ, np. przewlekle psychicznie 

chorych”. „Zaproponowano standaryzację Indywidualnych Programów Rehabilitacji”. 

W odniesieniu do standardów lokalowych, jeden z moderatorów zwrócił uwagę, iż: „dosyć 

kontrowersyjnym punktem było zapytanie dotyczące standardów lokalowych warsztatu. 

Uczestnicy zgodzili się, by wprowadzać standardy lokalowe, ale muszą one być 

finansowane ze środków PFRON. Z pieniędzy pochodzących z dotacji na funkcjonowanie 

placówki tego się nie zrobi”. 

Dyskutujący wielokrotnie uzasadniali konieczność łączenia rehabilitacji społecznej 

i zawodowej, a w odniesieniu do usług rehabilitacyjnych postulowali: 

 „usługi rehabilitacyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej powinny mieć 

stały i powszechny charakter, tj. być dostępne dla wszystkich, ale dobierać należy je 

w zależności od fizycznych potrzeb uczestników, 

 warto wspierać osoby z niepełnosprawnością ćwiczeniami odnoszącymi się do sfery 

rozwoju poznawczego – pamięci i myślenia”. 
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Istotnym był wątek dotyczący stanu orzecznictwa/zmian w orzecznictwie. Uwagi i wnioski 

w tej kwestii: 

 „zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności mówiący, że osoba nie może wykonywać 

żadnej pracy bardzo utrudnia proces zatrudniania wielu warsztatom”. Stąd też 

„wskazano potrzebę zmiany standardów orzeczniczych, położenie nacisku na 

rzetelne orzecznictwo, tak, aby do WTZ były kierowane osoby, które można poddać 

rehabilitacji zawodowej. Wskazanie do szkolenia zespołów orzekających.” Te uwagi 

powtarzały się kilkakrotnie w zapisach dyskusji.  

Ponadto zwrócono uwagę na „problem wydawanych orzeczeń, szczególnie w kontekście 

osób przewlekle psychicznie chorych”.  

W ocenie autorki raportu położenie osób zaburzonych psychicznie i osób 

chorujących psychicznie oraz sytuacja ich rodzin i potrzebny im zakres wsparcia nie zostały 

dostatecznie ujawnione podczas konsultacji. Konsekwencje zaburzeń i chorób psychicznych 

są bardzo poważnym wyzwaniem, przed którym obecnie stoi administracja rządowa, 

instytucje wsparcia społecznego i samorządy lokalne. Kompleks tych konsekwencji jest 

problemem pozornie jawnym, w rozumieniu D. Trawkowskiej i M. Racław. Teza ta 

(odnośnie statusu problemu) w ocenie autorki raportu znalazła potwierdzenie zarówno w 

trakcie konsultacji społecznych (status wątku zaburzenia i choroby psychiczne był 

marginalny i pojawiła się w kontekście innych wątków: ŚDS, wsparcie rodziny z ON), jak też 

do podobnego wniosku skłoniły autorkę raportu analizy przeprowadzone na zamówienie 

ROPS w Poznaniu „System wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie 

Wielkopolski” (2017), przeprowadzone wspólnie z dr Moniką Frąckowiak-Sochańską.  
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„Położenie nacisku na rzetelne orzecznictwo, tak, aby do WTZ były kierowane osoby, które 

można poddać rehabilitacji zawodowej. Tu szeroka dyskusja nad tym, jak można to zrobić? 

Propozycja, aby za orzekanie o niepełnosprawności była odpowiedzialna jedna instytucja. 

Także zasugerowano stworzenie osobie niepełnosprawnej większych możliwości 

samodzielnego wyboru formy rehabilitacji zawodowej i społecznej dla siebie. Tak, aby 

orzeczenie nie determinowało drogi rozwoju – negatywny przykład to skierowanie tylko do 

WTZ lub jedynie do ŚDS”. 

Dołączona do postulatów „prośba o zwrócenie uwagi, iż niektóre PCPRy-y różnie traktują 

zapisy zawarte w orzeczeniach mówiące o wskazaniach do terapii zajęciowej (zapis – 

wskazania do terapii i wskazania do terapii zajęciowej), które skutkują blokowaniem 

w dostępie do WTZ i kierowanie do innych instytucji np.: DPS” ukazuje dodatkowe 

trudności w praktycznym działaniu związanym z kwalifikowaniem do odpowiednich form 

wsparcia.  

Zaproponowano wiele zmian przede wszystkim dotyczących spraw podstawowych, za jakie 

uznano: własną organizację pracy, zasady kwalifikowania, warunki pracy kadry, rolę trenera 

pracy, nadzór i współpracę z innymi instytucjami w otoczeniu WTZ. Podjęto również wątki 

istotne dla zmian ujętych we wspomnianych wyżej wątkach podstawowych: wątek zmian 

w orzecznictwie, wprowadzenie standardów w WTZ, natomiast marginalne, które zostały 

poruszone na tych warsztatach, kwestie to: funkcjonowanie uczestników, rodzice 

w relacjach z WTZ. 

Zmiana filozofii funkcjonowania WTZ pociąga za sobą konieczność oddzielenia tej instytucji 

od innych, przede wszystkim w pewnym stopniu i na niektórych terenach, instytucji 

konkurencyjnej czyli ŚDS. Dlatego też „Złożono wniosek, o ustanowienie jasnego podziału 

kompetencji między WTZ-ami, a ŚDS-ami, bo zdarza się, że dochodzi do rywalizacji między 

nimi o uczestników”60  

                                                           
60 Kilkakrotnie podczas konsultacji regionalnych wprost mówiono o rywalizacji między WTZ a ŚDS, co 
odnotowano we wnioskach moderatorów dyskusji na poziomie regionalnym.  
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WNIOSKI I REKOMENDACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY W WTZ 

Pierwsza grupa wniosków odnosi się do organizacji i zasad kwalifikowania 

uczestników do WTZ: „Kwalifikowanie do WTZ: Komisje powołane przy PCPR nie będą 

znały potrzeb konkretnych uczestników WTZ a co za tym idzie nie będą mogły 

odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz możliwość 

opieszałej pracy takiej komisji”61 wnioskowali uczestnicy warsztatu przeprowadzonego 

w Opolu62. „W odniesieniu do kwestii związanych z kierowaniem, przyjmowaniem 

i powrotem do Warsztatu to zaproponowano okres buforowy trzech - sześciu miesięcy dla 

absolwenta, który trafia na rynek pracy, a potem powraca do WTZ. Okres ten uwzględnia 

sytuację, w której ktoś podjął pracę sezonową”[uczestnicy warsztatów w Poznaniu]. 

„Zgłoszono zastrzeżenie do propozycji, aby przyjęcie do warsztatu było decyzją 

administracyjną, ponieważ wiąże się to z określonymi konsekwencjami np. uchyleniem, czy 

zmianą decyzji”63.  

„Zaproponowano, aby w rozporządzeniu jednoznacznie uporządkować kwestie 

związane z odejściem jednych uczestników, a przyjściem na ich miejsce innych, z okresem, 

który dzieli te dwie sytuacje i kwestią finansowania odnoszącą się do tego okresu, uznano, 

że powinien być jednoznacznie podany sposób jak ewentualnie obliczać zmniejszenie 

środków tj., np. o ile, o jakie koszty, czy na uczestnika, czy na osobodzień itd.” 

Wyrażono opinię, że jedynym dokumentem dołączanym do wniosku o przyjęcie do 

WTZ powinno być orzeczenie o niepełnosprawności, a inne dokumenty są zbędne. 

                                                           
61 „Przypomniano, że starosta może wydać decyzje uchylającą przyjęcie do Warsztatu i zaproponowano, żeby 
można było skierować do starosty wniosek o przyjęcie do WTZ”. 

62 Kolejną kwestią poruszoną przez tego pracownika była zasadność tworzenia komisji przy PCPR mających 
decydować o przedłużaniu terapii i kwalifikowaniu osób z niepełnosprawnością do WTZ. Brak znajomości 
konkretnych osób niepełnosprawnych może być podstawą do podejmowania błędnych decyzji związanych 
z kompetencjami ww. komisji. Prowadzący warsztat podzielił się obawą związaną z szybkością działania takiej 
komisji w sytuacjach tego wymagających [Opole]. 

63 „Wyrażono pogląd, że przyjęcie do Warsztatu nie powinno być decyzją administracyjną” [uczestnicy 
warsztatu w Poznaniu]. 
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Drugą ważną sprawą była rzetelna diagnoza możliwości, potencjału oraz oceny 

predyspozycji zawodowych uczestników. Zaproponowano „Ujednolicenie diagnozy 

możliwości, potencjału oraz oceny predyspozycji zawodowych uczestników – ta sama forma 

kwestionariusza stosowana we wszystkich placówkach”. Ta kwestia wpisuje się w szerszy 

wątek ujednolicenia dokumentacji i wprowadzenia standardów, który został omówiony 

bardziej szczegółowo.  

Podjęto problem zorganizowania transportu, w tym na terenach wiejskich64. 

„Wysunięto pomysł zwiększenia udziału PFRON-u np. w dofinansowaniu samochodów”, 

„Zaproponowano, żeby wpisać do ustawy partycypację gmin w kosztach transportu 

(kwestię utrzymania kierowcy i samochodu), „Zgłoszono postulat, przyznawania 

specjalnych środków finansowych na dowozy uczestników”. 

                                                           
64 „Poruszenie tematu dowozu uczestników z oddalonych miejscowości i wsi, co zabiera dużo czasu na same 
przejazdy”. 
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Dostrzeżono potrzebę nowego sposobu zorganizowania pracowni: „Zwiększenie 

liczby uczestników w pracowni do siedmiu, co mogłoby mieć przełożenie na wzrost 

wynagrodzenia terapeutów”. „Likwidacja pracowni, które nie wpisują się w rehabilitację 

zawodową uczestników – nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie. Zwiększenie 

liczby miejsc w „obleganych” pracowniach, które dają możliwość rozwoju zawodowego i są 

dopasowane do zdiagnozowanych predyspozycji zawodowych uczestników”. Generalnie 

zmiany w liczbie i profilu pracowni powinny prowadzić do „Stworzenia możliwości 

zindywidualizowania pracy terapeuty z uczestnikiem oraz dopasowania pracowni do 

potencjału poszczególnych uczestników”, a przeprowadzenie ich wymaga „zwiększenie 

środków na remonty oraz doposażenie pracowni” oraz uregulowanie obciążenia pracą65. 

Zgłoszono postulat przekazywania co określony czas środków finansowych z PFRON via 

PCPR-y na wymianę zużytego sprzętu i doposażenie” oraz „Wdrożenie czytelnych zasad 

wydatkowania środków na usługi remontowe”. „Zaproponowano, aby za wprowadzeniem 

minimalnych standardów dostępności szły środki finansowe na modernizowanie, oraz 

zwrócono uwagę na rodzący się problem, gdy budynku obecnej siedziby warsztatu nie da 

się dopasować do tej nowej normy”. 

                                                           
65 „Zaproponowano, aby kwestię przyjmowania siedmiu osób na jednego instruktora, a tym samym 
potencjalnego zwiększenia liczby uczestników WTZ zawrzeć w rozporządzeniu, tak aby starosta nie mógł 
odmówić podpisania umowy w tym zakresie” [Wrocław]. 
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Wśród spraw dyskutowanych szerzej, pojawił się wątek rangi i roli Rad 

Programowych. „Zgłoszono postulat pozostawienia, a nawet rozszerzenie kompetencji 

obecnych Rad Programowych Warsztatów podając za argument doświadczenie w pracy 

i w kontaktach z uczestnikami, o problemach których z racji wielu codziennie spędzanych 

razem godzin wiedzą najwięcej. Jako przykład zwiększenia kompetencji Rady podano 

możliwość nieodwołalnego skreślenia uczestnika z listy jeśli Rada uzna, że nie rokuje na 

rozwój społeczny lub zatrudnienie. Uznano, że działania polegające na odbieraniu 

kompetentnym osobom uprawnień, a przekazywanie ich w ręce osób bez kompetencji 

i doświadczenia jest zwyczajnie demotywujące” [uczestnicy warsztatów w Poznaniu]. 

Innym przykładem zmian w kompetencjach Rady Programowej – „pomysł , by o długości 

pobytu w placówce decydowała Rada Programowa placówki i zadeklarowana chęć osoby 

niepełnosprawnej”.  

Zdecydowanie najobszerniejszym dyskutowanym wątkiem były sprawy 

kadrowe. Zaproponowano szereg wniosków i rekomendacji dotyczące środowiska 

zawodowego – kadry WTZ 

Przede wszystkim zasadnicza zmiana powinna się dokonać w sposobie myślenia 

o wspieraniu ON „Zmiana myślenia kadry z opiekuńczego na wspierające – motywujące do 

podjęcia pracy zawodowej. Miałoby się to odbywać przede wszystkim poprzez obligowanie 

do odbywania szkoleń, udziału w konferencjach. Zwiększenie ogólnych kwalifikacji kadry. 

Istotny jest tu także samorozwój np. poprzez superwizję własnej pracy”. Podkreślono, że 

„zatrudniona kadra powinna mieć przygotowanie kierunkowe do pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Niekoniecznie, np., stolarskie czy gastronomiczne”. 

Zwrócono szczególną uwagę na zbyt niskie zarobki kadry66, w stosunku do 

posiadanego wykształcenia, do innych zawodów i zarobków w innych miejscach 

zatrudnienia: „W tym dostrzeżono dużą rotację wśród wykwalifikowanej kadry, która 

zmienia miejsca pracy tym samym opuszczając WTZ ze względu na bardziej korzystne 

propozycje związane z wyższym wynagrodzeniem w innych placówkach. Zauważono tutaj 

także możliwość ewentualnego finansowania szkoleń pracowników”.  

                                                           
66 W sprawozdaniach moderatorzy warsztatów zapisali np. „poruszenie kwestii finansowych (możliwości 
wzrostu płac)”, „Wprowadzenie tabeli wynagrodzenia pracowników WTZ”. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

1
9

 

Poruszono sprawy obciążenia pracą psychologów i w związku z tym padła 

propozycja określenia zakresu ich obowiązków: „obciążenia pracą psychologów w WTZ 

i propozycja określenia ich obowiązków”.  

Wielokrotnie poruszano problem wynagrodzeń w zgłaszanych postulatach: 

„Zgłoszono postulat wzrostu wynagrodzeń dla kadry, bo jest wykształcona, pracuje często 

za najniższą stawkę krajową, a wykonywana przez nią praca jest pracą w ciężkich 

warunkach” [uczestnicy warsztatów w Poznaniu]. Wskazywano na potrzebę „zwiększenia 

budżetu na wynagrodzenia terapeutów poprzez stworzenie „widełek finansowych” oraz 

regulacji prawnych porządkujących system wynagrodzeń. W tym także adekwatny do 

wykonywanej pracy (w trudnych warunkach) dobór czasu pracy, wydłużenie urlopu. 

Zaproponowano:  

 wskazanie „okresu karencji na uzupełnienie kwalifikacji stosownie do 

projektowanych wymagań”, 

 „zgłoszono pomysł uznania pracowników WTZ za osoby pracujące w szczególnie 

trudnych warunkach, co pozwalałoby przechodzić pracownikom Warsztatów na 

wcześniejsze emerytury [uczestnicy warsztatów w Poznaniu], 

 zgłoszono zagadnienie „wprowadzenie tabeli wynagrodzenia pracowników 

WTZ”, 

 zgłaszano postulaty w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla kadry WTZ („bo jest 

wykształcona, pracuje często za najniższą stawkę krajową, a wykonywana przez 

nią praca jest pracą w ciężkich warunkach”), 

 zgłoszono propozycję w sprawie regulacji obciążenia kadry pracą: „Liczebność 

kadry w stosunku do liczby osób niepełnosprawnych powinna zależeć od rodzaju 

prowadzonej terapii. Schemat 1 na 5 nie zawsze jest właściwy”. 

„Uznano, że wykształcenie pracowników Warsztatów powinno być generalnie 

wyższe, ale jednostka prowadząca Warsztat powinna posiadać prawo rekomendacji do 

PCPR-u w przypadku kogoś kto takiego nie posiada” [uczestnicy warsztatów w Poznaniu]. 
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W odniesieniu do kadry kierowniczej wskazano na potrzebę zwiększenia 

wymagań ale wiązano ten postulat z większym zaangażowaniem w programowanie 

działań WTZ. Stwierdzono, że „brakuje programów dotyczących planowania wdrażania na 

rynek pracy absolwentów WTZ, stwierdzono, że do formułowania tego typu programów 

powinni być zobligowani odgórnie kierownicy WTZ. Powinny być zwiększone wymagania 

wystosowane do osób pełniących funkcje kierownicze, tak aby zobligować je do większej 

wydajności w przygotowaniu uczestników do wyjścia na rynek pracy. Tego typu program 

powinien zawierać plan dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale także 

współpracę z rodzicami, dodatkowe szkolenia oraz zatrudnienie osoby wspomagającej 

podjęcie pracy zawodowej”. 

Generalnie uznano wprowadzenie trenera pracy za dobry pomysł, „ale muszą za 

tym działaniem pójść dodatkowe środki finansowe”. 

Zaproponowano następujące wnioski dotyczące trenera pracy: 

 „Trener Pracy powinien funkcjonować w ramach WTZ z kompetencjami 

pozwalającymi mu na wspieranie osób niepełnosprawnych już zatrudnionych 

w sytuacji, gdy w ich pracy pojawią się jakieś problemy”, 

 Podejmując zagadnienie zatrudnienia trenerów pracy, „zaznaczono przy tym 

dużą potrzebę uregulowania finansowania zatrudnienia asystentów i trenerów 

pracy, np., zatrudnienie z Funduszu Pracy”67 

                                                           
67 „Zatrudnienie trenerów i asystentów pracy (przy tym głos rodzica mówiący o tym, że powinny to być osoby 
wcześniej znane uczestnikom WTZ, tak, aby nie towarzyszył takiej współpracy lęk)”. 
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W kwestii kompetencji trenerów, zauważono: „należy wprowadzić do Warsztatów 

Trenerów Pracy, których kompetencje obejmowałyby nie tylko prowadzenie praktyk 

zawodowych i poszukiwanie pracy dla uczestników WTZ, ale także obejmowałyby działania 

wspierające i monitorujące tych byłych uczestników WTZ, którzy odeszli do pracy”. 

W kwestii usytuowania trenera pracy nie było jednomyślności. Padła m.in. propozycja, aby 

„skoro to urzędy pracy posiadają środki pieniężne, to trenera pracy należałoby tam 

umiejscowić”, aczkolwiek akceptacja dla umiejscowienia go w strukturach WTZ 

dominowała, do czego zresztą skutecznie namawiali prelegenci konferencji regionalnych 

mówiący o dobrych praktykach w zatrudnieniu ON68.  

WNIOSKI ODNOŚNIE ORGANIZACJI STAŻY I PRAKTYK UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ORAZ 

FUNKCJONOWANIA KLUBÓW 

Pojawił się w dyskusjach wątek organizacji klubów i zajęć klubowych oraz zasad 

przyjmowania do klubów uczestników WTZ. Kluby mają na celu „umożliwienie powrotu 

uczestników do WTZ z powodu różnych okoliczności (mimo wcześniejszego skreślenia 

z listy uczestników), [potrzebne jest – DT] tworzenie klubów absolwenta, będących 

alternatywą dla osób pracujących potrzebujących wsparcia i kontaktu z placówką, którą 

opuścili”.  

„Pracownik WTZ zasugerował, że proponowane kluby powinny być również 

dedykowane osobom, które opuszczą WTZ ze względu na złe rokowania i będą oczekiwać 

na przyjęcie do ŚDS po to, aby mieć kontakty społeczne i nie cofać się w rozwoju”. „Padło 

pytanie w jakich godzinach i jakim zakresie czasowym będą te kluby działać”. Kolejne 

pytanie dotyczyło możliwości świadczenia usług w ramach klubu poza WTZ. Wątek ten 

szerzej dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji w Warszawie (na zakończenie 

programu). Był to jednak wątek traktowany przez uczestników warsztatów marginalnie. 

                                                           
68 Najczęściej ci prelegenci prowadzili warsztat „WTZ- diagnoza i kierunki zmian”. 
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Jeżeli chodzi o organizowanie praktyk i staży zawodowych w przyszłych miejscach 

pracy, był to pomysł akceptowany wielokrotnie. Zaproponowano, aby w ślad za stażami 

rehabilitacyjnymi poszły środki finansowe (stypendia stażowe). Padło pytanie o możliwość 

prowadzenia praktyk zawodowych w większej ilości godzin niż to zapisane jest w propozycji 

zmian ustawowych zaproponowanej przez MRPiPS. „Zaproponowanie zmiany prawa w ten 

sposób, aby nie skreślać z listy WTZ osoby, która idzie na staż z urzędu pracy, bo gdy go 

kończy trzeba ją formalnie z powrotem przyjmować do warsztatu”. 

WNIOSKI NA TEMAT OCZEKIWANYCH/POSTULOWANYCH ZMIAN W OTOCZENIU WTZ 

Wzmocnienie pozycji WTZ w lokalnym środowisku poprzez nawiązanie współpracy 

z potencjalnymi pracodawcami było głównym wnioskiem. Kolejnym było „poszerzanie 

świadomości pracodawców na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych z wykazaniem 

korzyści, jakie mogą z tego czerpać”. Podkreślano również w tym kontekście, że „brakuje 

współpracy między placówkami – mogłoby dochodzić nawet do wymiany uczestników, jeśli 

byłoby to dla nich korzystne”. Postulowano „poprawę współpracy z pomocą społeczną – 

zwiększenie liczby asystentów rodzin”. Także wskazywano na potrzebę ścisłej współpracy 

„z Zakładami Aktywności Zawodowej, ponieważ można w nich znacznie podnieść poziom 

umiejętności zawodowych wykorzystując znajdujące się w nich maszyny”.  

WNIOSKI NA TEMAT NADZORU NAD WTZ  

Problemy nadzoru odsłoniono w dwu kontekstach:  

 trudności we współpracy z PCPR oraz poczucia słabej pozycji własnej w stosunku do 

PCPR „Takie instytucje jak MOPR, PCPR nie powinny mieć możliwości tak dużej 

ingerencji w pracę WTZ, jak do tej pory. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie 

WTZ czują się w pewien sposób przez te instytucje ograniczane”. „Także 

z instytucjami nadzorującymi, których jest zbyt dużo współpraca nie układa się 

najlepiej, brak jest spójności wymagań. Stąd wskazanie na finansowanie działań 

WTZ przez jeden organ”, 
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 poruszenie sprawy kontroli i konsekwencji w kontekście dotychczasowej praktyki 

i np. braku podstawowego zainteresowania wynikami pracy z uczestnikami opartej 

o Indywidualne Plany Działań, czy własne badania warsztatowe, kilkakrotnie 

pojawiały się w opracowaniach moderatorów warsztatów obie perspektywy. 

Ponadto „zgłoszono postulat aby PCPR nie mogły prowadzić kontroli doraźnych, 

a tylko obligatoryjne oraz aby czas trwania kontroli był ściśle określony” oraz „WTZ 

powinny być nadzorowane przez jedną instytucję”. 

UCZESTNICY I ICH RODZICE/OPIEKUNOWIE W NARRACJACH 

Obecność uczestników WTZ w dyskusji zaznaczano na dwa sposoby. Po pierwsze, ta 

kategoria pojawiała się w wypowiedziach w kontekście planowanych/koniecznych 

rozwiązań organizacyjnych – określenia czasu pobytu w DPS, kosztów uczestnictwa 

(i cofnięcia dotacji dla WTZ), uczestnictwa w klubach, zorganizowania rehabilitacji, wakacji. 

Postulowano „wprowadzenie ograniczenia czasowego pobytu uczestnika w WTZ (od 3 do 

6 lat)”. „Podwyższenie kwoty dofinansowania na uczestnika odpowiednio do efektów pracy 

WTZ, którego to dotyczy”. „Zgłoszono postulat wprowadzenia przynajmniej 

czterdziestopięciodniowej przerwy wakacyjnej dla uczestników” [uczestnicy warsztatów 

w Poznaniu]. 

Po drugie, w narracjach na temat potrzeby pracy z rodzicami nad motywowaniem 

ich do zmiany spojrzenia na potencjał ich dzieci wskazywano: „Rodzice uczestników to 

także duża grupa potrzebująca przede wszystkim coachingu w drodze do zmiany, tak, aby 

przeorganizowali myślenie na temat ewentualnego podjęcia pracy przez swoje dzieci”. 

[Potrzebna jest – DT] „Zmiana podejścia rodziców osób niepełnosprawnych – rozmowy 

w formie coachingu motywujące do zgody i pracy nad rozwojem własnego dziecka. 

Wyjaśniające przy tym jak ważne dla podopiecznego jest podjęcie pracy zawodowej”.  
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INNE SPRAWY I WNIOSKI 

Wiele kontrowersji wywołała sprawa cofania dotacji dla uczestnika WTZ: „pomysł 

cofnięcia dotacji po trzymiesięcznej nieobecności (łącznie) uczestnika WTZ może być 

krzywdzący dla Warsztatu z uwagi na osoby, które często chorują”. Wyrażono opinię, „że 

pozbawianie środków z powodu nieobecności uczestników jest krzywdzące, ponieważ 

pracownicy Warsztatów nie mają na to wpływu, a rodzicom nie przeszkadza, że 

nie przynoszą zwolnień od lekarza”. Postulowano „uregulowanie przepisów prawnych 

związanych z nieobecnością uczestnika w WTZ, dotyczy to zwłaszcza przepisów związanych 

ze zwrotem dotacji”. 

Drugą kwestią, która wzbudziła wiele emocji, był zapis o łączeniu funkcji. 

„Stwierdzono, że proponowany zapis o nie łączeniu funkcji kierownika WTZ 

z członkostwem w zarządzie może być trudny w realizacji dla małych fundacji”. 
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Podjęto problem sprzedaży wyrobów WTZ: „Wytwory rękodzielnicze – ich 

„produkcja” powinna być podporządkowana rehabilitacji zawodowej. Niewłaściwym 

kierunkiem jest skupianie się na wytwarzaniu wyrobów w celu zarobienia na atrakcyjny 

wyjazd. Próba zagospodarowania zarobionych w ten sposób środków na wyposażenie WTZ 

(np. 50% zarobionych środków)”. „Jest duża potrzeba uruchomienia możliwości 

zarobkowych dla WTZ, tak, aby mogły finansować nie tylko rehabilitację społeczną ze 

środków zarobionych na kiermaszach, ale także wyposażenie, czy inne potrzeby 

uczestników”. „Zaproponowano ujednolicenie przepisów odnośnie sprzedaży wyrobów 

wytwarzanych przez WTZ-y, tak aby były jednakowe dla wszystkich Warsztatów niezależnie 

od statusu jednostki, do której należy” oraz „zaproponowanie wprowadzenia do ustawy 

jednoznacznego zapisu, że od prac wytworzonych i sprzedawanych przez WTZ nie płaci się 

podatku VAT”. Zgłoszono postulat wpisania do rozporządzenia dot. działalności WTZ, że od 

sprzedaży wytworów warsztatowych nie płaci się podatku VAT, argumentując, że przychód 

z tego rodzaju działalności nie jest duży i wynosi kilka tysięcy złotych”. Na warsztatach 

w Poznaniu, „poinformowano o braku zgody na zwrot środków do PFRON, argumentując, 

że uczestnikami są często ludzie schorowani, ze sprzężeniami i ich stan zdrowia może 

nie pozwalać na wymagane uczestnictwo w rehabilitacji warsztatowej, zaś odebranie 

pieniędzy może skutkować brakiem środków na wynagrodzenia”. „Zaproponowano, aby 

o przeznaczeniu pieniędzy ze sprzedaży wyrobów warsztatowych decydowała kadra WTZ 

w porozumieniu z uczestnikami, a nie strony umowy, tak aby te środki zwiększały budżet 

warsztatów”.  

Wnioski: 

1. Pierwszym jest powszechnie (!) oczekiwana przez uczestników konieczność 

„stworzenia jednolitych przepisów prawnych69, ze zrozumiałymi dla wszystkich 

instytucji komentarzami oraz spójnych wymagań dotyczących dokumentacji 

prowadzonej przez WTZ”. 

                                                           
69 Na brak jednoznaczności wskazywano zgłaszając „postulat obligatoryjnego obowiązywania prawa wszędzie 
tak samo, wskazując na podstawie przykładu wypłaty przez PFRON kwoty stu złotych po wzroście algorytmu, 
że tak się nie działo, bo niektóre Warsztaty zaczęły otrzymywać pieniądze z powiatów od lipca, inne od 
listopada, a inne w ogóle” [Wrocław]. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

2
6

 

2. Drugi problem jest spostrzegany rzadziej; chodzi o kiepski stan diagnozy 

niepełnosprawności, który częściej poruszano w kuluarach niż w oficjalnych 

sytuacjach.  

3. Odnotowano dużą aktywność w dyskusjach uczestników reprezentujących WTZ 

z terenów wiejskich70. 

4. Wśród wątków dominowały kwestie organizacyjne i kadrowe oraz sprawy 

kontrowersyjne: zwrot dotacji za uczestnika, problem sprzedaży wyrobów WTZ. 

Zdecydowanie zanegowano niemożność łączenia funkcji kierownika WTZ z funkcją 

w zarządzie fundacji. 

5. Uczestnicy aktywnie pracowali nad postulatami, formułowali wnioski, prezentowali 

komentarze. Warsztaty te cieszyły się dużym zainteresowaniem.  

9.3. WARSZTAT NR 2 „WSPARCIE DLA OSÓB Z AUTYZMAM”. WNIOSKI 

I REKOMENDACJE71. 

Moderatorka prowadząca ten warsztat w Szczecinie, A. Kajtowska-Ślęzak, trafnie – 

w ocenie autorki tego raportu zaprezentowała główne kierunki dyskusji, które można 

rekonstruować na podstawie opracowanych przez moderatorów materiałów, będące 

zarazem podstawą wniosków i postulatów.  

„Uczestnicy zwracali uwagę na rozległość zakresu tematycznego dotyczącego 

wsparcia osób autyzmem, związanego przede wszystkim z różnorodnością problemów 

dotykających te osoby. Zróżnicowanie poziomu funkcjonowania osób z autyzmem 

i dotkliwość objawów powoduje, że nie ma możliwości wypracowania jednego 

uniwersalnego modelu wsparcia dla tych osób. Konieczne jest zindywidualizowane 

podejście, uszyte niejako na miarę każdej osoby dotkniętej tym zaburzeniem. 

                                                           
70 Podczas warsztatów zaproponowano „zawnioskowanie o oddelegowywanie z urzędów pracy do WCPR-ów 
doradców zawodowych „od wsi i prowincji”. 

71 Do przygotowania wniosków i rekomendacji z Warsztatu nr 2 „Wsparcie dla osób z autyzmem” 
wykorzystano 16 opisów moderatorów tego warsztatu. 
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Uczestnicy podkreślali konieczność zapewnienia osobom z autyzmem ciągłości 

procesu rehabilitacji. Zwracali uwagę na moment uzyskania przez ich podopiecznych 

pełnoletności, kiedy to w sposób diametralny zostaje ograniczona możliwość uzyskania 

wsparcia w zakresie rehabilitacji. Dzieci niepełnosprawne maja zapewnioną kompleksowa 

opiekę w tym zakresie, mogą korzystać z pomocy wyspecjalizowanych placówek. W chwili 

gdy formalnie stają się dorośli, tracą często tę możliwość, choć ich potrzeby nadal są w tym 

zakresie ogromne.  

Bardzo ważnym aspektem ciągłości procesu rehabilitacji, jest również w ocenie 

uczestników warsztatów, bezpieczeństwo finansowania organizacji oferujących usługi 

w tym zakresie. W większości funkcjonują one w oparciu o finansowanie uzyskiwane 

w trybie konkursowym, co niesie ze sobą niepewność co do rezultatów rozstrzygnięć 

w kolejnych konkursach. Niepewność ta towarzyszy osobom zaangażowanym w tworzenie 

oferty, ale również opiekunom osób niepełnosprawnych, gdyż obawiają się oni czy ich 

podopieczni będą mieli zapewnioną ciągłość wysokiej jakości rehabilitacji. W toku dyskusji 

pojawiły się również wątpliwości co do sposobu w jaki można eliminować z rynku podmioty 

oferujące usługi nie spełniające standardów oraz wchodzenie nowych w system opieki. 

Uczestnicy zaznaczali, że ważny jest sprawnie działający system kontroli nad placówkami. 

Ośrodki, które oferowałyby rehabilitację wysokiej jakości mogłyby się starać o finasowanie 

pozakonkursowe (stałe) a placówki nowe, chcące wejść na rynek stawałyby do cyklicznie 

organizowanych konkursów. 

Wdrażanie owych rozwiązań w ramach różnego rodzaju projektach również niesie ze 

sobą ryzyko związane z brakiem możliwości finansowania tych działań po zakończeniu 

danego przedsięwzięcia. Uczestnicy zgłaszali sytuacje, gdy w ramach takich działań 

udawało się wypracować pewne dobre praktyki, które niestety nie mogły być 

kontynuowane właśnie z tego powodu. Przykładem był projekt, w ramach którego osoby 

z autyzmem i sprzężeniami dostawały wsparcie osobistego asystenta (jeden na jeden), 

który towarzyszył im w czasie pobytu w ośrodku.  
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Uczestnicy zastanawiali się na ile możliwe jest udzielanie wsparcia osobom 

z autyzmem, szczególnie tym ze znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami, 

w ramach obecnie funkcjonujących placówek. Skłaniali się do wniosków, że środowiskowe 

domy samopomocy mogą nie podołać wyzwaniom, które niesie ze sobą opieka nad takimi 

osobami. Trudności te mogą wynikać z samej specyfiki placówek, braku wyszkolonej kadry 

oraz zbyt małej ogólnie jej liczby. Określili jednoznacznie, że dotacje w wysokości 20-30% 

na uczestnika to zbyt mało, żeby możliwe było zapewnienie nawet minimalnego wsparcia 

odpowiedniej jakości. Sugerowano, że koniecznym może się okazać tworzenie 

wyspecjalizowanych placówek oferujących wsparcie wyłącznie dla tej grupy 

niepełnosprawnych, z finansowaniem adekwatnym do potrzeb podopiecznych. 

W ramach podsumowania warsztatów uczestnicy zgłosili potrzebę realizowania 

różnego rodzaju działań promocyjno-edukacyjno-informacyjnych skierowanych do 

społeczeństwa a dotyczących osób z autyzmem. Kampanie społeczne mogłyby ich zdaniem 

oswoić ludzi z autyzmem, uwrażliwić ich na problemy osób z tą chorobą a dzięki temu 

pomóc osobom z autyzmem w skutecznym, wolnym od oceniania i krytyki uspołecznianiu”. 

KONCEPCJA WSPARCIA OSÓB Z AUTYZMEM 

Nie ma jednego, uniwersalnego modelu wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. 

Konieczne jest zindywidualizowane podejście. W świetle wypowiedzi ekspertów 

(moderatorów i uczestników warsztatów), prace nad koncepcją wsparcia osoby z autyzmem 

i jej rodziny osadzone były w cyklu życia człowieka i w cyklu życia rodziny, jak również 

w zróżnicowaniu kategorii składających się na spectrum autyzmu72. Obydwa wyznaczniki 

tworzą możliwość konstruowania mapy potrzeb osoby (OzA) i jej rodziny. „Grupa osób 

przejawiających cechy ze spektrum autyzmu jest bardzo zróżnicowana. Są to zarówno 

osoby wysoko funkcjonujące jak i wymagające stałego wsparcia i opieki drugiej osoby. 

Dodatkowo osoby te mają różne symbole w orzeczeniach, co może być problemem 

w objęciu adekwatnym wsparciem”. 

                                                           
72Postulowano w związku z tym „stworzenie rozróżnienia w nowym systemie odpowiedniego wsparcia dla 
OzA wysokofunkcjonujących i niskofunkcjonujących”. 
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Podstawowym problemy OZA i ich rodzin wynikają z braku trafnych rozwiązań 

w typowych trudnych sytuacji życiowych oraz braku kompleksowego systemu wsparcia. 

Przy czym kompleksowość systemu rozumiana była przez dyskutantów szerzej niż tylko 

jako „likwidacja białych plam” na mapie wsparcia (brak ŚDS w niektórych powiatach). 

„Przedstawiciel placówki edukacyjnej – wskazał na niespójność koncepcji 

kompleksowego systemu wsparcia. W edukacji uwzględnia się potrzeby uczniów 

z autyzmem: klasy dla dzieci z autyzmem pracują w systemie zatrudnieniowym 4/2 

i dysponują przygotowaną specjalistycznie kadrą nauczycielską. Autyzm to zaburzenie 

rozwojowe trwające przez całe życie, dorosła osoba z autyzmem jest często bardziej 

wymagającą w zakresie wsparcia - zatem nierealne jest sprawowanie opieki i udzielanie 

specjalistycznego wsparcia w proporcjach 7/1”.  
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Jeden z uczestników warsztatów „wskazał na kwestie związane z kompleksowym 

systemem wsparcia i przepływem informacji oraz osób pomiędzy instytucjonalnymi -

ogniwami systemu a mianowicie placówkami typu ŚDS - WTZ – ZAZ”. „Brak jest lokalnej 

współpracy na rzecz tego przepływu informacji i osób. Brak bowiem narzędzi formalno 

prawnych dla takiej współpracy. Placówka (ŚDS) sama tworzy filie i rozwija formy 

wsparcia aktywizujące społecznie i zawodowo”. Postulowano potrzebę stworzenia 

i wdrożenia takich narzędzi. „Przedstawiciel ŚDS – odnosząc się do powyżej 

przedstawionego postulatu – [stwierdził, że –DT] brak jest ogniwa pośredniego - centrum 

koordynacyjnego umożliwiającego i organizującego taką współpracę”. Także 

ukierunkowanie wsparcia w instytucjach wsparcia na poprawę funkcjonowania OzA jest 

konieczne: „wsparcie powinno opierać i koncentrować się na usamodzielnianiu danej osoby 

i umiejętnościach wykonawczych a nie diagnozie medycznej. Edukacja jest ogniwem tego 

kompleksowego systemu wsparcia i wymaga kontynuacji w wieku dorosłym w ramach 

różnego typu placówek dziennych. Brakuje narzędzi przepływu informacji o funkcjonowaniu 

danej osoby z autyzmem przy przechodzeniu z jednego typu placówki do drugiej oraz 

formalno-prawnych możliwości w zakresie współpracy i wymiany tejże informacji. Należy 

opracować i wdrożyć takie narzędzia wymiany informacji i współpracy”. Dostrzeżono 

potrzeby innych placówek niż ŚDS: „placówki typu WTZ - ZAZ również powinny mieć 

zapewnione środki na specjalne potrzeby osób ze spektrum autyzmu. Różnego typu 

placówki powinny tworzyć kompleksowy system wsparcia”. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

3
1

 

Uczestnicy warsztatów wypracowali następujący postulat: „powinien być 

opracowany typ wsparcia w którym "pieniądze idą za człowiekiem" i dzięki temu we 

wszystkich powyższych typach placówek (ŚDS - WTZ - ZAZ) możliwy jest do wprowadzenia 

różny tryb opieki w zależności o zróżnicowane faktyczne potrzeby”. Zwrócono uwagę na 

potrzebę dostępności informacji: „Dużym problemem jest utrudniony dostęp rodziców do 

rzetelnych informacji na temat całościowych zaburzeń rozwoju oraz dalszej drogi 

postępowania w celu zapewniania dziecku warunków do rozwoju”. A dotkliwym problemem 

jest „brak pokierowania rodziny, co dalej ma robić, gdzie może otrzymać wsparcie dla OzA 

np. skierowanie na WTZ, ŚDS”. „Białe plamy na mapie wsparcia” to brak w powiatach ŚDS 

oraz brak infrastruktury wsparcia (w odniesieniu do terapii, rehabilitacji, opieki) „po 24 roku 

życia OzA kończy obowiązek szkolny, tym samym kończy się zwiększona subwencja 

oświatowa 9,5x. Autyzm trwa całe życie, terapia musi być prowadzona całe życie”.  

W opinii dyskutujących w strukturze systemu wsparcia OzA i rodziny, jedną z kluczowych 

spraw jest dobra diagnoza73. 

Zwrócono uwagę na ograniczenia i trudności z tym etapem wsparcia związane z: 

 „ograniczeniem w czasie możliwości diagnozowania (zwykle do czasu podjęcia 

nauki szkolnej). W przypadku dzieci z Zespołem Aspergera niepokojące objawy 

mogą pojawić się później”.  

 „brakiem wczesnej diagnozy – dzieci są zbyt późno diagnozowane (im później tym 

gorzej dla rozwoju dziecka) – zbyt długa i żmudna jest droga rodzica do uzyskania 

diagnozy, często trwa latami”, 

 „brakiem wiedzy lekarzy pediatrów, pielęgniarek konieczność wpisania w „roczne 

bilanse małego dziecka” obserwacji w kierunku autyzmu”, 

 „brakiem specjalistów w diagnozowaniu blisko domu –> stworzenie sieci Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych (PP-P) specjalizujących się w diagnozowaniu 

autyzmu (np. jedna na 3-4 powiaty)”,  

 powagą następstw „błędnych diagnoz (błędnej opieki terapeutycznej)”, 

                                                           
73 Skonstatowano, że „z nieznanych przyczyn systematycznie wzrasta liczba OzA”  
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 dużą odległością od dużych wojewódzkich ośrodków diagnozujących autyzm 

(Białystok, Olsztyn, Giżycko, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz Toruń)”, 

 „szczególnymi trudnościami dotyczącymi mieszkańców terenów wiejskich i braku 

wsparcia terapeutycznego blisko domu”. 

Skonstatowano, że „małe dzieci z autyzmem mają ograniczoną możliwość do 

korzystania ze specjalistycznej terapii. Usługi świadczone przez Ośrodki Wczesnej 

Interwencji oraz w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są niewystarczające”, 

a wczesna interwencja terapeutyczna oznacza „zmniejszenie skutków [choroby – DT] 

w przyszłości dziecka, to również zmniejszenie obciążeń społecznych [z tego tytułu- DT]”. 

Ponadto „bardzo często autyzm sprzężony jest z innymi niepełnosprawnościami, a to 

powinno prowadzić do wielospecjalistycznej terapii”. Na etapie diagnozy oraz opieki nad 

dzieckiem do 3 roku życia jest „utrudniony dostęp do wielospecjalistycznej diagnozy 

medycznej i funkcjonalnej oraz brakuje specjalistycznych ośrodków (i specjalistów), [co- DT] 

w sposób znaczący opóźnia moment podjęcia intensywnej terapii wyrównującej deficyty 

rozwojowe”. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tworzących się ośrodkach 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, w opiniach uczestników warsztatów jest 

zagrożone. „Brak jest narzędzi koordynacji, wiąże się to bowiem z usprawnieniem polityki 

informacyjnej, zwłaszcza iż chodzi o kompleksowość rehabilitacji: łączącej interwencje 

medyczne, fizjoterapeutyczne, pedagogiczno-psychologiczne i socjalne [Przedstawicielka 

szkoły specjalnej]”. „Przedstawiciel NZOZ – zgłosił uwagę odnośnie wymogów NFZ jakie 

należy spełnić aby zakontraktować prowadzenie poradni świadczącej koordynowaną opiekę 

dla osób z zaburzeniami rozwojowymi. W jego opinii spełnienie tych wymogów jest bardzo 

trudne i wiele organizacji wyspecjalizowanych w pomocy osobom z autyzmem nie będzie 

mogła ich spełnić”. 

Także diagnozowaniu dorosłych towarzyszą trudności: „brak wiedzy o nielicznych 

placówkach diagnozujących dorosłych, brak lekarzy psychiatrów – lekarz psychiatra jest 

konieczny w badaniu i wystawieniu odpowiednich zaświadczeń”.  
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Postulowano „podjęcie wczesnej interwencji terapeutycznej blisko domu oraz podnoszono, 

że Wczesne Wspomaganie Rozwoju (WWR) jest w zbyt małym wymiarze godzin 4- 

8h/miesiąc”. 

Znaczenie diagnozy wynika z jej wpływu na terapię i dalszą ścieżkę edukacyjną: 

„w zależności od diagnozy dzieci należy realizować różne ścieżki edukacyjne (szkoła 

masowa, klasa integracyjna, klasy z autyzmem, specjalistyczne ośrodki dla dzieci 

z autyzmem)”.  

W odniesie do problemów na etapie edukacji OzA wskazano następujące:  

 „wiedza nauczycieli nt. autyzmu jest zbyt niska – sprowadza się często do 

twierdzenia, że dziecko „sprawia trudności”, 

 „konieczność przygotowanie nauczycieli do pracy z OzA zwłaszcza nauczycieli 

wspomagających i asystentów ucznia”, 

 „nieprawidłowe wykorzystywanie zwiększonej subwencji oświatowej na OzA – 

rodzice nie wiedzą na co wydawane są pieniądze”. „Wysoka subwencja oświatowa 

często wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem, tj. w celu realizacji 

zaleceń zawartych w orzeczeniu do kształcenia specjalnego. W wyniku tego dzieci te 

pozbawione są specjalistycznej terapii”, 

 „tendencja do „zatrzymywania” pełnoletnich uczniów ze spektrum w placówkach 

oświatowych, co niejednokrotnie odracza ich proces usamodzielniania i aktywizacji 

zawodowej [Pracownik ZAZ/Rodzic/Pracownik ŚDS]”. 

„Zdaniem uczestników warsztatów najmniej „zaopiekowaną” przez system grupą są dzieci 

i młodzież z ASD w normie intelektualnej realizujące obowiązek szkolny w szkołach 

ogólnodostępnych”. 

Postulowano: 

 „Przeznaczenie przyznanych środków na zindywidualizowane podejście do każdego 

ucznia, włączenie do systemu oddziaływań terapeutycznych (w tym systematyczne 

treningi kompetencji społecznych i komunikacyjnych), [co – DT] zwiększyłoby 

szansę dzieci objętych pomocą na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym”. 
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 „Inną propozycją jest tworzenie klas terapeutycznych, w których w odpowiednio 

stworzonych warunkach możliwe byłoby dostosowanie warunków i metod pracy do 

specyficznych trudności dzieci i młodzieży z autyzmem, a w ramach zajęć 

pozaszkolnych - grupy wsparcia dla młodzieży, czy świetlice socjoterapeutyczne”.  

 „Poszerzanie świadomości społecznej poprzez kampanie społeczne dotyczące 

autyzmu i sytuacji dorosłych osób z ASD i sprzężeniami”, ograniczające 

stygmatyzacje OzA i rodzin. 

 Potrzebę specjalistycznego szkolenia dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych – 

z zakresu oligofrenopedagogiki i autyzmu. 

Skonstatowano, że w obecnych warunkach „po ukończeniu edukacji szkolnej 

większość osób z autyzmem skazana jest na pobyt w domu rodzinnym, stopniowo tracąc 

zdobytą wiedzę i umiejętności. Odpowiednio dostosowane warunki pobytu w WTZ lub ŚDS 

stworzyłyby szansę z jednej strony na utrzymanie efektów wieloletniej edukacji i terapii, 

a z drugiej strony dla niektórych uczestników umożliwiły podjęcie aktywności zawodowej”. 

„Rodzic – referując kwestię szczególnych potrzeb edukacyjnych osób z Zespołem Aspergera 

wskazał na ich możliwości w zakresie pracy i potrzebę specjalistycznych programów 

aktywizacyjnych dostosowanych do tej grupy osób niepełnosprawnych w ramach 

placówek typ WTZ i ZAZ”. 

Obok problemów w edukacji, wskazywano – częściej niż w poprzedniej kwestii – znaczenie 

konsekwencji stanu orzecznictwa i ich wpływ na funkcjonowanie systemu: 

 „Zgłaszano uwagi co do niejednolitego orzecznictwa i potrzeby tworzenia spójnych 

wytycznych (analogicznych do wytycznych dla wojewodów dotyczących 

kwalifikowania uczestników do ŚDS )”, stąd pojawił się „postulat: należy ujednolicić 

system orzekania i wprowadzić kryteria oparte o poziom funkcjonowania 

i samodzielności za którymi pójdą zróżnicowane środki finansowe do wykorzystania 

w różnego typu placówkach”. 

 Wskazywano na potencjalne problemy formalne związane z przyjmowaniem osób 

z ASD do placówek w przypadku orzeczeń sprzed 2010 roku niezawierających kodu 

C12 i problemy związane z weryfikacją diagnoz w takich wypadkach. 
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 Odnosząc się do kwestii możliwości zwiększonego dofinansowania dla osób 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, przedstawiciel ŚDS zreferował 

na przykładzie doświadczeń własnej placówki sytuację i trudności w tym zakresie. 

W tym konkretnym przypadku na 18 uczestników, 11 osób nie posiada orzeczeń 

jednoznacznie zaświadczających „sprzężenia”. Padło pytanie „Jak zatem 

weryfikować posiadane dokumenty aby móc uzyskać zwiększone dofinansowanie?” 

 Dostrzeżono dwa problemy: „czasowość otrzymanych orzeczeń w przypadku 

autyzmu i tendencje do zabierania orzeczeń”. 
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Postulaty:  

 Zmniejszenie biurokracji – wskazano na problem komisji orzekających 

niepełnosprawność, stawanie przed komisją co 2 lata – dotyczy to m.in. renty 

socjalnej, skierowania do ŚDS. Czasowość otrzymanych orzeczeń w przypadku 

autyzmu wywoływała żywe reakcje na sali74. „Rodzice i opiekunowie Uczestników 

negatywnie odnoszą się do konieczności stawania na ponowne komisje - twierdzą że 

„nic z tego nie mają”. Argumenty kadry, iż dzięki zwiększonemu dofinansowaniu 

warunki wsparcia i jego zakres zostanie zwiększony przez rodziców przyjmowane są 

ze zrozumieniem lecz postrzegają wymogi jako czystą administracyjną uciążliwość 

nieuzasadnioną faktycznymi potrzebami”. „Aby stanąć na komisję, należy często 

uzupełnić dokumentację medyczną, wymaga to wizyt np. u psychiatry czy 

neurologa, terminy takich wizyt są często odległe, zatem sam proces zbierania 

dokumentacji, czekania na termin komisji, jest przewlekły. Środki dodatkowe 

nie mogą być w tym czasie uruchomione”. „Rodzic – odnosząc sie do powyższych 

zagadnień, wskazał na stres związany z powtórnym stawaniem na komisję 

orzekającą, zwłaszcza w wypadku osób ze spektrum autyzmu, często podczas takiej 

komisji uświadamia się im w sposób nieprzygotowany i drastyczny fakt bycia 

niepełnosprawnym, „zaburzonym”, „innym”, co może skutkować załamaniem, 

depresją, etc. Oczywiście taką informację należy przekazać osobom z autyzmem ale 

służą do tego specjalne programy stopniowego zaznajamiania się z własnymi 

ograniczeniami i niepełnosprawnością. Dodatkowo powszechny jest w takich 

wypadkach lęk przed zmianą orzeczenia, utratą świadczeń i uprawnień. 

 Należy zahamować „tendencje do zabierania orzeczeń”. 

                                                           
74 „Przedstawiciel instytucji – wskazał iż zmiana stanu prawnego wymaga dostosowania się do nowych 
regulacji, zatem osoby z autyzmem powinny stawać na nowe komisje orzekające jeśli nie mają wymaganych 
wpisów. Nie należy tu robić odstępstw, mimo iż jest to uciążliwe”, „Lekarz – odnosząc się do kwestii jak 
zachęcić rodziców do stawienia się na komisję orzeczniczą wskazał na rolę kadry ŚDS i konieczność 
zorganizowania pomocy.” 
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 Należy „wprowadzić wytyczne odnośnie weryfikacji uprawnień do zwiększonego 

dofinansowania dla osób ze spektrum autyzmu w ramach ŚDS, w ramach których 

nie będzie konieczności ponownego stawania na komisję orzeczniczą 

a dotychczasowe orzeczenie potwierdzane będą zaświadczeniem od lekarza 

specjalisty odnośnie zaburzeń ze spektrum autyzmu i „konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji”, „zmienić zapis ustawowy i wprowadzić 

obligatoryjne zwiększenie kwoty dotacji w przypadku osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i spektrum autyzmu o 30%”. 

 Należy dopracować i przekazać wytyczne, jakie dokumenty są wystarczające w celu 

potwierdzenia i weryfikacji uprawnień do zwiększonego dofinansowania, przy czym 

w przypadku „starych orzeczeń” należy wprowadzić zasadę równoważności. 

 Pojawił się „postulat, że: należy ujednolicić system orzekania i wprowadzić kryteria 

oparte o poziom funkcjonowania i samodzielności, za którymi pójdą zróżnicowane 

środki finansowe do wykorzystania w różnego typu placówkach”. 

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, „Przedstawiciel ŚDS 

Kropkowice – wyraził zadowolenie z regulacji zwiększającej dofinansowanie uczestników 

ŚDS z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spektrum autyzmu, zreferował sytuację swojej 

placówki - na 60 Uczestników, 19 osób zalicza się do tych grup osób niepełnosprawnych. 

Problemy sprawia natomiast kwestia weryfikacji uprawnień do zwiększonego 

dofinansowania. Duża część posiadanych obecnie przez Uczestników orzeczeń wskazuje 

jako przyczynę: „ogólny stan zdrowia”. „Przedstawiciel ŚDS Kluczbork – zreferował sytuację 

w swojej placówce: na 85 Uczestników, większość to osoby z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, 3 zaś ze spektrum autyzmu. Na pytanie moderatora na co konkretnie 

przeznaczone będą zwiększone środki finansowe wskazano zatrudnienie pracowników 

i zwiększenie wynagrodzeń w związku z odchodzeniem pracowników z pracy (niskie 

wynagrodzenia)”.  
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Wskazano w trakcie dyskusji iż w przypadku niepełnosprawności sprzężonych 

wymagane jest udokumentowanie kilku przyczyn a więc posiadanie np. dwu kodów 

w orzeczeniu, tymczasem praktyka orzecznicza wskazuje na dominującą przyczynę 

znacznego stopnia niepełnosprawności a inne schorzenia nie są w orzeczeniu podawane. 

Generuje to problemy z weryfikacją dokumentów i potwierdzeniem formalnym zasadności 

zwiększonego dofinansowania. 

 „W trakcie dyskusji wskazywano na obawy rodzin dotyczące utraty świadczeń 

i przypadki „patologii” w zakresie orzecznictwa”75. 

                                                           
75„Odnosząc się do powyższej dyskusji Jolanta Łukasik - Naczelnik Wydziału Usług w Pomocy Społecznej 
w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS wskazała, że wszystkie aktualne orzeczenia są 
ważne, obawy rodziców są zatem nieuzasadnione. 

  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a1

3
9

 

Podjęto wątek opieki nad OzA: „zgłoszono problem objęcia profesjonalną opieką 

lekarską (psychiatryczną) osób z autyzmem (i szerzej – osób z niepełnosprawnością 

intelektualną), oraz zwrócenie uwagi na ich specyficzne potrzeby podczas hospitalizacji 

(np. obecność opiekuna, osoby towarzyszącej w szpitalu)”, zgłoszono i szerzej 

przedyskutowano opiekę w DPS. „Obecnie w Domach Pomocy Społecznej (DPS) 

przebywają tysiące osób z autyzmem - często bez prawidłowej diagnozy i wieloletniego 

braku odpowiednio prowadzonej terapii. Z powodu braku terapii i odpowiednich warunków 

dostosowanych do specyfiki autyzmu są bardzo trudnymi podopiecznymi z licznymi 

zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi. W konsekwencji OzA są pacjentami 

szpitali psychiatrycznych i przymusu farmakologicznego”. „Dorosło kolejne pokolenie osób 

z autyzmem (obecni 20-30 latkowie), którzy są potencjalnymi podopiecznymi DPSów 

a rodzice walczą o ich godne życie. Systemowe problemy placówek DPS: zbyt niskie 

finansowanie na podopiecznego z autyzmem, brak opieki terapeutycznej 1 na 1, brak 

odpowiedniej wiedzy (szkoleń behawioralnych) dla pracowników, brak możliwości 

wydzielenia pomieszczeń dla OzA i inne”. „Pracownicy DPS-ów podkreślają, że osoby 

z autyzmem są „najtrudniejszymi” podopiecznymi, na co składa się wiele czynników m.in. 

wg Raportu Fundacji Synapsis 60% dorosłych przebywa w domach, bez terapii, pod opieką 

starzejących się rodziców. OzA często po wielu latach przebywania w domu bez terapii 

kierowana jest do DPSów dla przewlekle i psychicznie chorych, które są bardzo liczne!”  
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KIERUNKI OCZEKIWANYCH ZMIAN/KIERUNKI DZIAŁANIA 

Uczestnicy warsztatów zwracając uwagę na kompleksowy charakter oferowanego 

wsparcia, dostrzegli i często podkreślali w każdym z wątków, konieczność zmiany 

przepisów prawnych, szereg z projektów przepisów zostało dopracowanych podczas 

warsztatów. Ale również wskazywali na potrzebę zmiany „podejścia urzędników każdego 

szczebla i samych pracowników DPS/ŚDS, [zmiany – DT] zasad dofinansowania z PFRON-u. 

Porozumienie Autyzm Polska szacuje ilość dorosłych osób z autyzmem na ok 20 tysięcy 

obywateli”. „NAJWAŻNIEJSZYM obecnie problem dla rodziców i opiekunów OzA jest 

stworzenie całodobowego systemowego wsparcia po 24 roku życia dla osób 

z autyzmem”. Jednym z najważniejszych elementów takiego systemu są mieszkania 

dla OzA.  

MIESZKANIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM 

Na każdym z warsztatów podejmowano problem mieszkaniowy i poszukiwano 

sposobów rozwiązań: „[..] [Podejmując – DT] kwestie związane z nowymi typami mieszkań 

chronionych w kontekście „mieszkalnictwa dla osób z autyzmem”, wskazywano na duże 

potencjalne potrzeby w tym zakresie i konieczność (w przypadku osób z autyzmem) 

kompleksowego programu wsparcia i towarzyszenia w tym zamieszkiwaniu - co generuje 

dodatkowe koszty kadrowe i potrzebę wyspecjalizowanej kadry”. Poszukując pomysłów na 

rozwiązanie problemów mieszkaniowych, odwoływano się do lokalnych dobrych praktyk, 

w zakresie: 

 „tworzenia i finansowania małych specjalistycznych domów dla dorosłych osób 

(projekty realizowane przez stowarzyszenia skupione w Porozumieniu Autyzm 

Polska), 

 odpowiedniego dostosowania DPS-ów do potrzeb OzA”,  
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 tworzenia mieszkań chronionych i potrzeby programu udostępniania osobom 

niepełnosprawnym mieszkań w „otwartym środowisku”. W odniesieniu do tej kwestii 

wielokrotnie sygnalizowano, że „potrzeby w tym zakresie są bardzo duże”, 

„i konieczność (w przypadku osób z autyzmem) kompleksowego programu wsparcia 

i towarzyszenia w tym zamieszkiwaniu - co generuje dodatkowe koszty kadrowe 

i potrzebę wyspecjalizowanej kadry. [..] wskazywano na niewystarczające środki na 

budowę lub wynajem tych mieszkań w skali kraju i szeroką grupę potencjalnych 

korzystających z tej formy wsparcia, oraz brak regulacji dotyczących zakresu 

towarzyszenia osobom niepełnosprawnych w czasie zamieszkiwania w mieszkaniu 

chronionym szczególnie w kontekście specjalnych potrzeb osób z autyzmem w tym 

zakresie”. 

Wypowiedziano obawy, że „barierą dla tych działań jest zapewne szeroko 

zdefiniowana grupa docelowa: osoby w podeszłym wieku, chore somatycznie, etc. Obawa 

rodzica dotyczy kryteriów i zasad kierowania do takiej formy wsparcia”, gdyż „lista 

potencjalnych chętnych: osoby niepełnosprawne fizycznie, osoby w podeszłym wieku lub 

przewlekle chore, uchodźcy, osoby z innymi zaburzeniami psychicznymi niż rozwojowe jest 

bardzo szeroka, co w praktyce uzależni tę formę wsparcia od arbitralnej decyzji kierujących 

a jeśli nie, to będzie to forma dostępna dla bardzo nielicznych osób ze spektrum autyzmu”. 

Stąd pojawił się postulat, że należy doprecyzować zapis art. 53:  

„5. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla: 

1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby 

z zaburzeniami psychicznymi; o doprecyzowanie: „w tym osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju". Wskazano na „duże potrzeby w tym zakresie zwłaszcza osób 

z „wysokofunkcjonującym” autyzmem lub Zespołem Aspergera”.  
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REHABILITACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OZA 

Uczestnicy warsztatów podkreślili, że „rodzice OzA i pracownicy tych placówek 

[(ŚDS), (WTZ), (ZAZ)] mają ten sam problem – teoretycznie OzA mogą być ich 

podopiecznymi, ale praktycznie w bardzo wielu przypadkach jest to niemożliwe (vide 

Raport Fundacji Synapsis). Tak samo jak w przypadku DPSów placówki te wymagają 

dodatkowego wsparcia finansowego na podopiecznego z autyzmem (terapia behawioralna 

1 na 1)”. Także w mniejszej skali, WTZ-ŚDS - „stworzenie spójnego systemu, w którym 

oferty WTZ i ŚDS uzupełniałyby się, stwarzając możliwość przejścia uczestnika z jednego 

typu placówki do drugiej w zależności od aktualnego funkcjonowania” byłoby pożądanym 

rozwiązaniem. Warunkiem powodzenia, a nawet tylko realizacji rehabilitacji jest, w opinii 

uczestników „zagwarantowanie bezpiecznych warunków pobytu osoby z autyzmem w w/w 

placówkach - czasami warunkiem niezbędnym będzie opieka w systemie: jeden na jeden lub 

mało liczne grupy z jednym opiekunem”. Aktywizacja zawodowa możliwa jest w przypadku 

wyżej funkcjonujących osób z autyzmem i Zespołem Aspergera”. Uznano, że „osoby 

z autyzmem mogą być wartościowymi pracownikami, wykonującymi swoją pracę w sposób 

staranny i dokładny. Aby w pełni wykorzystać zdolności warto stworzyć profil predyspozycji 

zawodowych oraz ustrukturyzować przestrzeń, aby osoba z autyzmem czuła się w niej 

bezpiecznie. Nawet w przypadku wysokofunkcjonujacych osób z autyzmem wymagana 

byłaby obecność asystenta, którego zadaniem byłoby organizowanie pracy i sprawdzanie 

jakości jej wykonania”. 

W uwagach „wskazano na potrzebę stworzenia systemu informacyjnego 

tworzonego jeszcze na etapie edukacji osób z autyzmem i zbierania informacji odnośnie ich 

przyszłych potrzeb i możliwości, umożliwi to planowanie w zakresie tworzenia 

i przygotowanie placówek z odpowiednim wyprzedzeniem”. Pojawił się „postulat 

aktywizacji zawodowej poprzez spójny system przygotowania do wykonywania 

obowiązków zawodowych przed wejściem osoby z ASD na rynek pracy oraz zapewnienie 

płynności w przechodzeniu przez kolejne etapy tego procesu (przygotowanie uczestników 

m. in. do podjęcia aktywności zawodowej po opuszczeniu ZAZ czy WTZ) [Program „Za 

życiem” Priorytet III, 3.3]. 
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WSPARCIE RODZINY OZA  

Bezwzględnie potrzebne jest wsparcie rodziny na różnych etapach życia rodziny 

z OzA. Tymczasem, w ocenie uczestników warsztatów, „nie ma koordynacji działań 

w zakresie pomocy medycznej, edukacji, polityki społecznej – po diagnozie rodzic/rodzina 

zostaje sama. Dużą rolę pełnią stowarzyszenia na rzecz OzA, ale są one zazwyczaj w dużych 

wojewódzkich miastach”76.  

Z koniecznych i pożądanych form wsparcia wskazano na:  

 Zniesienie/obniżenie kryterium dochodowego: „prośba rodziców żeby wsparcie 

i pomoc na rzecz rodziny nie była zależna od dochodu – rodziny ponoszą wysokie 

koszty dodatkowych rehabilitacji, terapii, koniecznych i potrzebnych osobie 

z autyzmem przez całe życie. Zazwyczaj matki rezygnują z pracy, często ojcowie 

odchodzą z rodzin”.  

 „Umożliwienie podjęcia pracy w niepełnym wymiarze, bez zabierania świadczeń - 

praca dla rodziców jest terapią i wytchnieniem”. 

 Wsparcie ze strony grup i stowarzyszeń/fundacji, które określono jako 

niezbędne: „Konieczność tworzenia przez rodziców grup samopomocowych, 

stowarzyszeń”. 

                                                           
76 Uwagi na temat NGO zebrane w aneksie 2: „Rodzice organizują się w stowarzyszenia działające na rzecz 
swoich dzieci; jednocześnie na terenach wiejskich i małomiasteczkowy istnieje problem „rozproszenia” 
rodziców. b) „od projektu do projektu” problem z finansowaniem stałych działań NGO w opiece 
rehabilitacyjnej nad OzA”; NGO „mają wieloletnie doświadczenie i wypracowane metody pracy z OzA od 
małego dziecka po dorosłość”  
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 Odciążenie w opiece - obciążenie opieką jest tak duże, że „zdaniem uczestników 

warsztatów w/w działania nie będą skuteczne bez systemowego wsparcia całej 

rodziny osoby z autyzmem. Obecnie działania te skierowane są w główniej mierze 

na dziecku, tym samym pozbawiając odpowiedniego wsparcia rodziców. Już od 

momentu diagnozy mogłyby być organizowane warsztaty psychoedukacyjne, 

kompetencji wychowawczych, grupy wsparcia, indywidualna pomoc psychologiczna 

i psychoterapeutyczna. Działania te obecnie podejmowane są w ramach 

krótkoterminowych projektów - warto byłoby zapewnić systematyczność, 

cykliczność w/w działań”.  

 Postulowano konieczność wczesnego wsparcia rodziny: „wskazywano na potrzeby 

wsparcia rodziny, już od urodzenia dziecka z autyzmem i działań na rzecz 

świadomości rodziców i opiekunów w zakresie możliwości i przyszłości oraz 

możliwego stopnia samostanowienia ich dzieci - istnieją bowiem w tym zakresie 

częste bariery mentalne jak również w zakresie postaw”.  

 Podjęto kwestie: edukacji dzieci i zagadnienie współpracy placówek 

edukacyjnych z rodzicami: należy mieć „świadomość, do jakiej przyszłości 

przygotowywane jest dziecko z autyzmem i które elementy edukacji ułatwią mu 

przyszłe funkcjonowanie oraz pozwolą na maksymalną możliwą autonomię, 

wymaga częściowego przedefiniowania celów edukacyjnych”. 

 Pojawił się postulat, żeby „dopisać rodziny z dzieckiem z autyzmem do grupy 

docelowej PRIORYTETU II (2.7) i przyznać im jednorazowego świadczenia 

w wysokości 4000 zł wraz z przedłużeniem okresu wypłaty do momentu 

przeprowadzenia diagnozy dot. zaburzeń autystycznych u dziecka”.  

OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

Program opieki wytchnieniowej (pkt. 3.1 programu „Za życiem”) został poddany 

szerokim konsultacjom w ramach warsztatów. Wskazano główne bariery: 
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 Dostrzeżono barierę dostępu w postaci progu dochodowego: „kolejnym 

zagadnieniem były kwestie związane z opieką wytchnieniową dla rodziców 

i opiekunów osób niepełnosprawnych, wskazywano na barierę w postaci limitu 

dochodowego 1200 zł netto na osobę w rodzinie, zaproponowano poprzez analogię 

do mechanizmu specjalistycznych usług opiekuńczych możliwość częściowej 

odpłatności w przypadku rodzin przekraczających tą kwotę, w innym wypadku ilość 

potencjalnych korzystających będzie niewielka, co tym samym wpłynie na 

dostępność usługi na rynku”. 

 Podjęto kwestię podwyższenia stawki godzinowej: „w ramach form realizacji opieki 

wytchnieniowej podano kwotę kosztu jednej godziny - maksymalnie 20 zł. Koszt ten 

jest zbyt niski. W przypadku opieki nad osobami ze spektrum autyzmu wymagającej 

specjalistycznego przygotowania, kwalifikacji i doświadczenia nie będzie możliwości 

pozyskania i zatrudnienia kompetentnej kadry. Może to spowodować sytuację 

w której usługa nie będzie dostępna”77. Ponadto „kryterium dochodowe jest 

niekorzystne dla rodziców pracujących zawodowo. Jest to bariera, ponieważ tworzy 

zagrożenie utraty tych świadczeń w związku z podjęciem zatrudnienia, natomiast 

celem usługi jest stworzenie zabezpieczenia w związku z podjęciem zatrudnienia. 

Propozycje zmian:  

 Należy realizować tę opiekę w DPS: „Całodobowa polityka wytchnieniowa może być 

realizowana w DPSach, które w największym stopniu są do tego przygotowane, 

które mają kadrę, zasoby i procedury przy konieczności w/w zmian finansowania”. 

 „Regulacje dotyczące grupy docelowej w zakresie dochodu opiekunów (kryterium 

dochodowe) wspierają zachowania „wyuczonej bezradności” - niektórzy 

opiekunowie nie podejmują zatrudnienia aby zmieścić się w wyznaczonych 

kryterium kwotach dochodu”. 

                                                           
77 „Zmiana: należy wprowadzić większą kwotę maksymalną kosztu jednej godziny usługi świadczenia opieki 
wytchnieniowej, ponieważ w przypadku opieki nad osobami ze spektrum autyzmu wymagającej 
specjalistycznego przygotowania, kwalifikacji i doświadczenia nie będzie możliwości pozyskania i zatrudnienia 
kompetentnej kadry, dlatego przyjęty koszt 20 zł jest zbyt niski”. 
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 „Należy opracować rozwiązanie w którym Domy Pomocy Społecznej dysponujące 

gotową infrastrukturą, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, oferowałyby 

całodobowe miejsca hostelowe w ramach usług wytchnieniowych i pomocy 

rodzinom. Zaproponowano, aby miejsca te były utrzymywane w „gotowości do 

przyjęcia” i finansowane także w okresie braku korzystających”. 

Uczestników warsztatu interesowało, jak pozyskać te środki? „Przedstawiciel ŚDS – 

w kwestii opieki wytchnieniowej, zadał pytanie odnośnie praktycznej realizacji tych 

zapisów, „jak sięgnąć po te środki?” „Odnosząc się do kwestii opieki wytchnieniowej Jolanta 

Łukasik - Naczelnik Wydziału Usług w Pomocy Społecznej w Departamencie Pomocy 

i Integracji Społecznej w MRPiPS wskazała, że planuje się zmiany w zakresie 

wprowadzonych regulacji: Uchwała w tym zakresie będzie zmieniana - planowane jest 

zorganizowanie usług opieki wytchnieniowej od roku 2018 w sposób zbliżony do 

Specjalistycznych Usług Opiekuńczych”. 
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ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY WE WSPARCIU OZA 

Analizując wątek ŚDS we wsparciu OzA należy podkreślić konsensus między 

przedstawicielami MRPiPS, a uczestnikami warsztatów w sprawie tworzenia tego typu 

placówek wsparcia: tworzenie ŚDS jest trafnym działaniem: „wskazano na potrzebę 

tworzenia specjalistycznych placówek typu ŚDS dla osób ze spektrum zaburzeń 

autystycznych - specyfika zaburzenia wymaga bowiem tego typu działań, aby wsparcie było 

właściwe, profesjonalne i skuteczne”, aczkolwiek „z przyczyn czysto ekonomicznych 

tworzenie tego typu placówek jest niemożliwe bez posiadania dodatkowych środków - 

dlatego może to być zasadniczą barierą w ich powstawaniu”. Autorka raportu uważa, że 

nieco mniejsza akceptacja była dla stwierdzenia, że „kwestią jest zapełnianie „białych 

plam” czyli tworzenie nowych placówek typu ŚDS w powiatach, gdzie takim miejsc 

nie ma. W tym zakresie dostępne są środki celowe - inwestycyjne (np. na remonty) lecz 

inicjatywa leży tu po stronie władz samorządowych”78. 

Rezultatem dyskusji było szereg uwag do planowanych rozwiązań, m.in.: 

 „Zaplanowane zwiększenie o maks. 30% dotacji na uczestnika z autyzmem (oraz na 

os. ze sprzężeniami) będzie pomocą dla ŚDS-ów obejmujących wsparciem te osoby 

i może stanowić pewną zachętę do przyjmowania do ŚDS tych osób”. 

 „Należy pamiętać, że zdarza się, że uczestnik z autyzmem wymaga ciągłego 

towarzyszenia 1 na 1, a niejednokrotnie także zapewnienia osobnego 

pomieszczenia, więc za tak wymagającymi osobami powinna iść dotacja, której 

wysokość pozwalałaby na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który mógłby 

w sposób ciągły wspierać uczestnika, w czasie aktywności, przerwy, posiłku czy 

toalety”. 

 „Szczególnie ważne wydaje się zaoferowanie osobie z autyzmem indywidualnego 

wsparcia przy wprowadzaniu do nowego ośrodka, podczas etapu aklimatyzacji”. 

                                                           
78 „odnosząc sie do zagadnień ciągłości finansowania i stabilności środków Justyna Pawlak – Zastępca 
Dyrektora w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej MRPiPS, iż taka stabilność zagwarantowana jest 
przez rezerwę celową programu "Za życiem" oraz długofalowość działań (2017 -2021), odrębną natomiast 
kwestią jest zapełnianie "białych plam" czyli tworzenie nowych placówek typu ŚDS w powiatach, gdzie 
takim miejsc nie ma. W tym zakresie dostępne są środki celowe - inwestycyjne (np. na remonty) lecz 
inicjatywa leży tu po stronie władz samorządowych”. 
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 „Dobrą praktyką byłoby wyszukiwanie odpowiedniego miejsca dla dorastającej 

osoby z niepełnosprawnością już w ostatnich latach uczęszczania do szkoły, co 

ułatwiłoby wprowadzenie nowego uczestnika do ośrodka wsparcia adekwatnego do 

jego potrzeb”. 

 „Jeśli planowane byłoby utworzenie nowych typów ŚDS dla osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji (autyzm, 

sprzężenia), to warto byłoby zwiększyć wskaźnik zatrudnienia np. 1 pracownik na 

3 uczestników (choć doświadczenie pracy ze szczególnie wymagającymi osobami 

pokazuje konieczność zatrudnienia na poziomie 2 pracowników na 3 uczestników, 

a czasem 1 na 1)”.  

 „Konieczne wydaje się zwiększenie dotacji, uzależnione od wskaźnika 

zatrudnienia, ponieważ większość dotacji przeznaczana jest na wynagrodzenia dla 

zespołu wspierająco-aktywizującego. Aktualnie dotacja jest taka sama dla ŚDS typu 

A, B i C, a wskaźniki zatrudnienia to 1 na 7 i 1 na 5”. 

 „Dla osób wymagających stałego wsparcia i opieki, niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji, prezentujących często zachowania agresywne i autoagresywne, 

konieczne byłyby kameralne, specjalistyczne ośrodki z liczną kadrą. Widzimy 

potrzebę sieci takich ośrodków”. 

 „Należy zauważyć, że osoby z autyzmem często nie są w stanie przebywać 

w większej grupie wyżej funkcjonujących osób, nie tolerują hałasu, zbyt wielu 

bodźców, zmian, oczekiwań społecznych. Jednocześnie bycie świadkiem 

zachowań agresywnych i autoagresywnych jest niekorzystne dla pozostałych 

uczestników w ośrodku”. 
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Odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem Środowiskowych Domów 

Samopomocy a w szczególności zapisu: „kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 może 

być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji”, zaproponowano następujące postulaty: 

 wskazując na problemy i zagrożenia dla bezpiecznego pobytu osób z ASD i innych 

korzystających z placówki – „wskazana jest opieka 1 x 1 - co oczywiście generuje 

koszty przekraczające wysokość zwiększonej kwoty”; 

 „wskazano na potrzebę i konieczność zwiększenia współczynnika zatrudnienia 

w ŚDS- ach świadczących wsparcie osobom z autyzmem”; 

 sygnalizowano, „iż nie ma możliwości zatrudnienia dodatkowego personelu na pełen 

etat, co byłoby konieczne”; 

 „wskazywano na trudności w pozyskaniu wykwalifikowanych w zakresie terapii 

autyzmu pracowników zwłaszcza w małych miejscowościach”; 

 „wskazano na niespójność w przepisach: ŚDS-y to placówki świadczące "wsparcie" 

a w przypadku wielu osób z autyzmem zwłaszcza niżej funkcjonujących 

i niesamodzielnych istnieje potrzeba opieki a więc placówek "opiekuńczych" - 

postuluje się zatem przedefiniowanie zadań ŚDS-ów w tym zakresie, ponieważ 

tworzenie nowych typów placówek (form organizacyjnych) dla osób z autyzmem 

wdaje się nierealistyczne”; 

 zasygnalizowano „potrzebę zwiększenia liczby miejsc w placówkach dla osób 

dorosłych w Małopolsce”; 
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 wielokrotnie wskazywano, iż kwota tej wysokości jest zbyt niska i nie będzie 

wystarczającą zachętą do przyjmowania osób z ASD do tego typu placówek79, 

zwłaszcza tych osób, które przejawiają zachowania trudne i wymagają dodatkowego 

odpowiednio przeszkolonego personelu, w takich wypadkach należy zwiększyć ilość 

personelu "dedykowanego" osobie z autyzmem, co generuje dużo większe koszty 

niż zapisane w nowych regulacjach - istnieje zatem ryzyko że tego rodzaju zachęta 

finansowa "nie zadziała".  

„Przedstawiciel ŚDS – wskazał, że różnicowanie w zakresie finansowania uczestników 

ŚDS może generować problemy, np. w zakresie sprawozdawczości, dotyczy to głównie 

zasadności wydatkowania środków w przypadku np. rezygnacji Uczestnika. Istnieje zatem 

potrzeba oddzielnych wytycznych i regulacji w tym zakresie”. „Przedstawiciel ŚDS – 

mówiąc o doświadczeniach własnej placówki, gdzie Uczestnikami są wyłącznie osoby ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności a lista osób oczekujących wynosi 30 osób, wskazał 

iż istnieje gotowość i chęć tworzenia nowych miejsc, ale istnieją obawy co do ciągłości 

finansowania i stabilności dodatkowych środków dla osób ze spektrum autyzmu”. „Na 

pytanie moderatora na co te środki są planowane, odpowiedział, iż głównie na zatrudnienie 

dodatkowej kadry, wyposażenie, pomoce. Zadano też pytanie o środki inwestycyjne w tym 

zakresie”. 

„Wskazano też na obecne niskie wynagrodzenia personelu ŚDS-ów, a w związku z tym iż 

w przypadku osób z ASD wskazana jest praca wyspecjalizowanej kadry (wysokie 

kwalifikacje + doświadczenie w pracy), a co za tym idzie konieczne są większe 

wynagrodzenia tych osób, zatem realnym zagrożeniem jest niemożność pozyskania 

i utrzymania takiej kadry, zwłaszcza w małych ośrodkach. Wskazano też na dużą rotację 

kadry związaną z obecna sytuacją na rynku pracy, co jeszcze nasila trudności w tym 

zakresie”. 

                                                           
79 W innym sprawozdaniu: „wskazywano też iż kwota to "do 30%" zatem realnie może być znacznie niższa”. 
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„Wskazywano na obowiązujące w edukacji rozwiązania odnośnie osób z autyzmem 

(rozporządzenie MEN w sprawie subwencji oświatowej) gdzie kwoty są znacząco wyższe 

i postulowano aby tej wysokości finansowanie wprowadzono także w przypadku placówek 

typu ŚDS - bowiem autyzm to zaburzenie trwające przez całe życie, wymagające zatem 

jednolitego wsparcia także w wieku dorosłym, po zakończeniu edukacji” 

„Wskazywano także na problem i koszty związane z dowozem osób z autyzmem do 

placówek, w podawanych przykładach dowóz ten obejmował teren całego powiatu, a więc 

odległości rzędu 30 km, kosztów tego typu dowozu nie da się pokryć tylko ze zwiększonej 

kwoty dofinansowania”. Pojawiały się głosy, że „koszty działania ŚDS to także dowóz 

uczestników - wobec braku waloryzacji środków podstawowych, placówki te nie mają 

środków na dodatkowy specjalistyczny typ usług jakiego wymagają osoby ze spektrum 

autyzmu”. 

„Wskazywano też, że w większości wypadków związanych z pracą z osobami 

z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi niezbędna jest praca 1X1 (jeden 

pracownik, jedna osoba niepełnosprawna), zatem przy obecnych proporcjach 1X5 (jeden 

opiekun, pięciu uczestników) nie sposób jest zapewnić bezpieczeństwa zarówno osobie 

z autyzmem, jak i innym uczestnikom zajęć, podjęcie tego typu odpowiedzialność jest 

wielkim ryzykiem i nie można tego wymagać od kierujących i pracowników placówki”. 

„Wskazywano też na braki w zakresie zaplecza lokalowego - osoby z autyzmem 

wymagają właściwego zaaranżowania przestrzeni, nie tolerują dużych grup, nadmiaru 

bodźców sensorycznych i interakcji społecznych, bo to może generować problemy z ich 

zachowaniem, placówki nie dysponują jednak takimi warunkami, a działania 

przystosowawcze generują koszty”. 
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„Przedstawiciel ŚDS – na przykładzie własnej placówki typu A i B stwierdził, iż 

istnieje konieczność dokładania środków z typu A do działań typu B. Dodatkowe środki 

przeznaczone dla osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi są 

niewystarczające. Zatrudnienie za nie dodatkowej kadry jest możliwe jedynie w niewielkim 

wymiarze. W przypadku osób ze spektrum autyzmu dodatkowy personel i dodatkowe 

wsparcie ludzkie jest elementem podstawowym i koniecznym”. „W związku z powyższym 

sformułowano postulat: należy uruchomić nowy typ ŚDS a mianowicie typ D i E, takie są 

bowiem zapisy programu "Za życiem" - PRIORYTET III (3.2) ze zwiększonym 

wskaźnikiem zatrudnieniowym, nowym rodzajem usług (w chwili obecnej program 

ośrodków przygotowywany jest pod potrzeby większości uczestników a nie specyficzne 

potrzeby osób ze spektrum autyzmu). Gdy nie powstaną te regulacje może dojść do 

dezorganizacji pracy ośrodków czy też sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników 

i personelu”. 
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UWAGI KORYGUJĄCE SFORMUŁOWANE DO KONSULTOWANYCH ZAPISÓW PRAWNYCH 

„Odnośnie nowych regulacji związanych z finansowaniem Środowiskowych Domów 

Samopomocy a w szczególności zapisu iż: „kwota dotacji ustalana zgodnie z ust. 3 pkt 1 

może być zwiększona, nie więcej niż o 30%, na uczestników z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 

pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji” pojawiły się głosy: 

 „wprowadzona zwiększona kwota to "do 30%" zatem realnie może być znacznie 

niższa, co stanowić będzie zagrożenie dla skuteczności wprowadzonych zmian”; 

„Rodzic/NGO – wskazał na zapis „do 30%”, jako na zapis niebezpieczny, bo 

dopuszczający nieobligatoryjną uznaniowość w tym zakresie, środki te zatem mogą 

być niestabilne i są wobec braku waloryzacji podstawy finansowania 

niewystarczające”. Może to generować problemy i tworzyć bariery w zakresie 

przyjmowania nowych uczestników ze spektrum autyzmu do placówek. Zachęta 

finansowa może być niewystarczająca wobec ryzyka niestabilności i uznaniowości 

środków. Wobec kolejki oczekujących do przyjęcia mechanizm może nie zadziałać”, 

 „wskazano iż zapisy eliminują osoby z autyzmem i umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności, które jednak w większości wypadków także wymagają 

dodatkowego wsparcia i zwiększonych środków co wynika ze specyfiki zaburzenia”, 

 „wskazano iż w wielu wypadkach braku zapisu odnośnie wskazania "konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki" wymusi konieczność dodatkowego stawania na komisji 

orzekającej, co stanowi istotne utrudnienie i jest związane z okresem oczekiwania 

i brakiem wsparcia w tym czasie”, 

 „wskazano, iż wiele osób z autyzmem posiada orzeczenie z kodem przyczyny 

niepełnosprawności PS lub U, co eliminuje ich od strony formalnej z tej formy 

dodatkowego finansowania i podobnie jak powyżej wymaga dodatkowego 

orzeczenia, co jest uciążliwe i czasochłonne”, 
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 „wskazano, iż dodatkowe dofinansowanie jest bardzo korzystne i pozytywne, jeśli 

chodzi o osoby z autyzmem, które już korzystają z ŚDS-ów, czyli osoby te mają 

miejsce i są już zaadoptowane do warunków placówki, są to bowiem osoby 

stosunkowo samodzielne, natomiast w przypadku potencjalnych "nowych" klientów, 

czyli kandydatów, i tworzenia nowych miejsc, zwłaszcza gdy [kandydaci ci – DT] mają 

trudności w zachowaniu, i trudności w adaptacji, proponowana pomoc jest 

niewystarczająca, a mechanizm może być nieskuteczny”, 

 problemem są kwalifikacje kadry i specjalistyczne szkolenie kadry ŚDS-ów, 

 wskazane jest organizowanie specjalistycznych ŚDS-ów dla osób z autyzmem 

i niepełnosprawnościami sprzężonymi80. 

„Podsumowując stwierdzono, iż wprowadzone zmiany jakkolwiek pozytywne 

i obiecujące skierowane są do podgrupy osób z autyzmem a mianowicie osób 

samodzielnych, lepiej funkcjonujących, natomiast dla osób z nasilonymi głębszymi 

cechami autystycznymi są one zdecydowanie niewystarczające i osoby te pozostaną 

poza systemem wsparcia”. 

Poniższa tabela zawiera proponowane korekty zapisów priorytetów programu 

„Za życiem” oraz poszczególnych artykułów w zakresie wsparcia dla osób z autyzmem.81 

Tabela 5 Zgłoszone uwagi w trakcie warsztatu „Wsparcie osób z autyzmem”82 

Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

                                                           
80 „Odpowiadając na ostatni z tych postulatów, obecna na warsztatach przedstawicielka administracji 
rządowej wskazała na możliwość tworzenia "dużych" ŚDS-ów w których działają małe filie dla ww. grup osób 
niepełnosprawnych; wskazała też że kwestia specjalistycznych placówek wzbudza zastrzeżenia strony 
rządowej”. 

81 Tabela zawiera konkretne wybrane propozycje uczestników warsztatów. Całość postulatów, opinii 
i propozycji znajduje się w Aneksie nr 1 do raportu. 

82 Pełne zestawienie uwag, komentarzy, pytań, wątpliwości i postulatów opracowanych na podstawie 
raportów moderatorów poszczególnych moderowanych spotkań otwartych zawiera Aneks do niniejszego 
raportu 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Pracownik ŚDS 

Art. 2. pkt 1. Ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 

realizacja programu 
„Za życiem” 

Niedoszacowanie liczby miejsc w 
Środowiskowych Domach Samopomocy 

(placówki przeciążone), co utrudnia lub wręcz 
uniemożliwia poszerzenie oferty dla osób ze 

spektrum autyzmu, pomimo zwiększonej 
kwoty dotacji. 

Funkcjonowanie 
ŚDS 

Rodzic/pracownik 
ŚDS 

Art. 2. pkt 1. Ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 

realizacja programu 
„Za życiem”/ 

Program „Za życiem” 
Priorytet III, 3.2 

„Wyspecjalizowanie” się poszczególnych 
placówek (ŚDS-ow) w pracy z określonymi 

grupami uczestników, co generuje braki 
kadrowe (nie ma osób - specjalistów 

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

wszystkich uczestników ŚDS-ow – kwestie te 
wymagać będą dodatkowych nakładów 
finansowych oraz czasu niezbędnego na 

poszerzenie kwalifikacji kadry lub pozyskanie 
nowych specjalistów, a także modyfikacje 

samych budynków. 

Funkcjonowanie 
ŚDS 

Pracownik PCPR 
Program „Za życiem” 

Priorytet III, 3.2 

Postulat działań na rzecz „zatrzymania” 
wyspecjalizowanej kadry w placówkach 

prowadzonych przez podmioty spoza sektora 
pozarządowego i prywatnego poprzez 

większe nakłady na wysokiej jakości kursy i 
szkolenia przy jednoczesnej deklaracji 

utrzymania zatrudnienia w danej jednostce 
pracującej z osobami z ASD. 

Kształcenie i 
zatrudnienie 

wyspecjalizowan
ej kadry 

Pracownik ŚDS 

Art. 2. pkt 1. Ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 

realizacja programu 
„Za życiem” 

Pojawienie się wątpliwości co do możliwości 
zapewnienia wystarczającego poziomu 

realizacji obowiązków pracowników wobec 
osób z ASD pomimo zwiększonej dotacji w 
sytuacjach, gdy wymagana jest praca typu 

„jedne na jeden” (trudności ze 
sfinansowaniem dodatkowego – chociażby 

jednego – etatu dla specjalisty). 

Współczynnik 
zatrudnienia 

Przedstawiciel 
organizacji 

pozarządowej 

Art. 2. pkt 1. Ustawy o 
zmianie niektórych 
ustaw w związku z 

realizacja programu 
„Za życiem”/ 

Program „Za życiem” 
Priorytet III, 3.2 

Propozycja - w trosce o bezpieczeństwo 
innych uczestników ŚDS, związanych z 

zachowaniami trudnymi osób ze spektrum i 
ich szczególnych potrzeb – tworzenia 

wydzielonych części dedykowanych osobom z 
autyzmem wraz z postulatem zwiększenia 

środków na ten cel. 

Funkcjonowanie 
ŚDS 

Pracownik ŚDS  
Stworzenie siatki płac m.in. dla pracowników 

SDS. 
Wynagrodzenia 

Pracownik 
PCPR/Pracownik 

ŚDS 
 Postulat obowiązkowej superwizji. 

Jakość 
świadczonej 

pracy 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Przedstawiciel 
Instytucji 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Uwaga: wskazanie na ryzyko - zapis 
uwzględnia w ramach określenia "nie więcej 
niż" możliwość praktykowania mniejszego 
procentowo zwiększenia zatem stanowi to 

zagrożenie iż realnie przyznawane kwoty będą 
niższe a finansowanie może być niestabilne. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
NGO 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Uwaga: wskazanie na ryzyko - kwota dotacji 
powiększona nawet o pełne 30% jest wciąż 

zbyt mała aby zapewnić niezbędny w 
przypadku osób ze spektrum autyzmu 

kompetentny personel i warunki. Zatem 
regulacja jest niewystarczająca, istnieje zatem 

duże ryzyko iż mechanizm motywujący do 
przyjmowania nowych osób z autyzmem do 

ŚDS nie zadziała. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
ŚDS 

PRIORYTET III (3.2) 

Postulat: istnieje konieczność dookreślenia 
kwestii związanych z metrażem i ogólnie 

standaryzacją placówki, co pociągnie za sobą 
potrzebę dodatkowych inwestycji i środków 

na ich realizację. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
OPS 

PRIORYTET III (3.2) 

Zmiana: należy wprowadzić zmiany w 
Rozporządzeniu o ŚDS -ach dotyczące 
wydłużenia okresu standaryzacji oraz 
możliwości wyodrębnienia ŚDS jako 
samodzielnej jednostki budżetowej. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Rodzic 
Osoby z autyzmem po 
długotrwałym leczeniu 

psychiatrycznym 

Postulat: istnieje potrzeba dostosowania 
istniejących placówek dziennych w zakresie 

przepisów wykonawczych i zwiększonych 
środków finansowych np. ŚDS -ów lub 

oddziałów dziennych psychiatrycznych-
rehabilitacyjnych lub zorganizowania nowej 

formy dla osób z autyzmem po długotrwałym 
leczeniu psychiatrycznym agresywnych lub 

autoagresywnych 

Placówki 
dzienne - 

ułatwienie 
dostępu i 

adekwatność 
form wsparcia 

Pracownik 
Urzędu 

Wojewódzkiego 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt. 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Uwaga: zapis ma charakter "otwarty" zatem w 
praktyce realne zwiększenie kwoty dotacji 

może być niższe. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Pracownik 
Urzędu 

Wojewódzkiego 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt. 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 
(3.2) - weryfikacja 

uprawnień do 
zwiększonej dotacji. 

Uwaga: w związku z obowiązującym w kraju 
zróżnicowanym systemem orzeczniczym 

weryfikacja uprawnień co do zwiększonego 
dofinansowania będzie barierą w 

uruchamianiu środków. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Przedstawiciel 
(pracownik) ŚDS 

Warunki lokalowe ŚDS 
- dodatkowe środki 

finansowe 
(3.2) - standardy 

lokalowe 

Zmiana: istnieje potrzeba dodatkowych 
środków na bazę lokalową i przystosowanie 

istniejących placówek do potrzeb (w zakresie 
organizacji przestrzeni i infrastruktury 

placówki) np. w celu organizacji pomieszczeń 
przystosowanych do potrzeb ze spektrum 

autyzmu i z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Istnieje konieczność zmiany 

aktów prawnych odnoszących się do 
standardów lokalowych uwzględniających 

specyficzne potrzeby tych grup osób 
niepełnosprawnych. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Rodzic/NGO 

(3.2) - dostosowanie 
ŚDS do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi oraz 
spektrum autyzmu. 

Uwaga: istnieją braki w zakresie kadry 
fachowej w odniesieniu do terapii osób ze 
spektrum autyzmu - dotyczy to zwłaszcza 
małych ośrodków. ŚDS nie mają środków 

finansowych na szkolenie w ramach często 
bardzo kosztownych kursów i szkoleń 

dostępnych w dużych ośrodkach. Należy 
uruchomić program specjalistycznych szkoleń 
lub przeznaczyć na ten cel dodatkowe środki 

finansowe. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Pracownik ŚDS 
(3.2) - standardy 

lokalowe 

Postulat: warunki lokalowe - brak odrębnych 
pomieszczeń, niekorzystny wpływ 

przebywania w dużych grupach uczestników, 
problemy z nadmiarem bodźców i interakcji 

społecznych, także problemy sensoryczne co 
niekorzystnie wpływa na osoby z autyzmem i 
powoduje nasilenie zachowań trudnych oraz 
problemy z adaptacją. Konieczne są zatem 
działania poprawy tych warunków a więc 
wprowadzenia odpowiednich zapisów i 

regulacji w zakresie standardów lokalowych 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Pracownik ŚDS 

(3.2) - dostosowanie 
ŚDS do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi oraz 
spektrum autyzmu. 

Postulat – brak specjalistów w zakresie pracy z 
osobami z autyzmem. Wskazany jest nowy 

typ usług - zatem konieczne jest szkolenie lub 
zatrudnianie specjalistycznej kadry. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Pracownik ŚDS 
(3.2) wskaźnik 

zatrudnienia ŚDS 

Zmiana: wskaźnik zatrudnienia powinien być 
w przypadku pracy z osobami z autyzmem 
ustalony na poziomie minimum 1/3 (jeden 

prowadzący/trzech uczestników zajęć). 
Uzasadnienie: względy bezpieczeństwa i 

konieczność kontynuacji procesu 
terapeutycznego i metod pracy 

wypracowanych przez szkolnictwo. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Przedstawiciel 
ŚDS 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Postulat: weryfikacją uprawnień do 
zwiększonego dofinansowania w ramach ŚDS 
powinna uwzględniać aktualne typy orzeczeń 

jako równoważne bez konieczności 
powtórnego stawania na komisji orzekającej. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
ŚDS 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Wniosek: kwestie weryfikacji dokumentów 
potwierdzających uprawnienia do 

zwiększonego dofinansowania odnośnie osób 
z autyzmem i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w ramach ŚDS. Brak jest 

jednoznacznych regulacji, jak kwalifikować 
kody przyczyn niepełnosprawności w 

przypadku niepełnosprawności sprzężonych 
ale i osób z autyzmem, które posiadają 
orzeczenia sprzed 2010 roku, kiedy to 

wprowadzono kod całościowych zaburzeń 
rozwoju 12C. Istnieje konieczność 

bezzwłocznego wprowadzenia takich 
jednoznacznych kryteriów. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
ŚDS 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Uwaga: bariery związane z orzecznictwem 
wpływające na możliwość korzystania ze 
zwiększonego dofinansowania - praktyka 

odrzucania wniosku o powtórną komisję jako 
niezasadnego ponieważ orzeczenie jest 

aktualne a stan zdrowia nie uległ pogorszeniu. 
Istnieje potrzeba wprowadzenie regulacji, 

umożliwiającej uzasadnienie nowego 
orzeczenia lub wytyczne skierowane do 

orzeczników w tych kwestiach. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Przedstawiciel 
ŚDS 

Dotacja na 
uczestników ŚDS 

Uwaga/postulat: dotacja bazowa na 
uczestników ŚDS została na tym samym 

poziomie co dotychczas a zwiększony budżet 
odnosi się do zwiększenia ilości miejsc. Kwota 
ta jest niewystarczająca. Tymczasem terapia 
autyzmu jest kosztowna, zatem powinna być 
porównywalna z kwotą bonu edukacyjnego a 

nie zwiększana procentowo w stosunku do 
kwoty bazowej. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawicielka 
placówki 

edukacyjnej 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Uwaga: wprowadzony zapis nie jest zapisem 
obligatoryjnym, realne zwiększenie 

dofinansowania może być niższe niż 30%, co 
zablokuje dostęp do placówek osobom z 
autyzmem mających specjalne potrzeby 
związane ze specyfiką funkcjonowania. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Lekarz 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Zmiana: do formuły: "kwota dotacji ustalana 
zgodnie z ust. 3 pkt 1 może być zwiększona, 

nie więcej niż o 30%, na uczestników z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub 

spektrum autyzmu, " proponuje się dopisać: 
"oraz Zespołem Downa". 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Przedstawiciel 
ŚDS 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Zmiana: zmienić zapis ustawowy i wprowadzić 
obligatoryjne zwiększenie kwoty dotacji w 
przypadku osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i spektrum autyzmu o 30%. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
ŚDS 

odnośnie nowych 
regulacji związanych z 

finansowaniem 
Środowiskowych 

Domów Samopomocy 
a w szczególności 
zapisu iż: "kwota 
dotacji ustalana 

zgodnie z ust. 3 pkt 1 
może być zwiększona, 
nie więcej niż o 30%, 

na uczestników z 
niepełnosprawnościam

i sprzężonymi lub 
spektrum autyzmu, 

(3.2) 

Zmiana: dopracować i przekazać wytyczne, 
jakie dokumenty są wystarczające w celu 
potwierdzenia i weryfikacji uprawnień do 

zwiększonego dofinansowania, przy czym w 
przypadku "starych orzeczeń" wprowadzić 

zasadę równoważności 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Przedstawiciel 
ŚDS 

j.w. 

Zmiana: wytyczne odnośnie weryfikacji 
uprawnień powinny uwzględniać 

funkcjonujące obecnie treści orzeczeń w 
ramach zapisu: "bądź orzeczenie 

równoważne". 
Uzasadnienie: w przypadku orzeczeń o 

"całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji" wydanych przez 

ZUS, nowe regulacje zmuszają osoby 
niepełnosprawne do ponownego stawania na 
komisję, a powód jest czysto administracyjny, 

bowiem ich stan zdrowia się nie zmienił. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Rodzic j.w. 

Postulat: wprowadzić wytyczne odnośnie 
weryfikacji uprawnień do zwiększonego 

dofinansowania dla osób ze spektrum 
autyzmu w ramach ŚDS w ramach których nie 
będzie konieczności ponownego stawania na 

komisję orzeczniczą a dotychczasowe 
orzeczenie potwierdzane będą 

zaświadczeniem od lekarza specjalisty 
odnośnie zaburzeń ze spektrum autyzmu i 
"konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji". 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

Rodzic 

4.7. Tworzenie 
mieszkań chronionych 

i mieszkań 
wspomaganych dla 

osób 
niepełnosprawnych 

Zmiana: należy doprecyzować zapis art. 53: " 
5. Mieszkanie chronione wspierane 

przeznaczone jest dla: 
1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności 

osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z 
zaburzeniami psychicznymi;" o 

doprecyzowanie: "w tym osoby z 
całościowymi zaburzeniami rozwoju". 

Uzasadnienie: w 4.7. programu "Za życiem" 
jako grupa docelowa wskazuje się "całościowe 

zaburzenia rozwojowe", natomiast w 
USTAWIE z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie 

niektórych ustaw w związku z realizacją 
programu „Za życiem” Warszawa, dnia 30 

czerwca 2017 r. Poz. 1292 funkcjonuje 
niejednoznaczny zapis: osoby z zaburzeniami 

psychicznymi; należy to doprecyzować 

Mieszkania 
chronione 

Rodzic PRIORYTET III (3.1.) 

Uwaga: kryterium finansowe 1200 zł netto to 
zbyt mało i należy stopniowo zwiększać tę 

kwotę. Głównym kryterium powinien być fakt 
sprawowania opieki nad osoba 

niesamodzielną. 

Opieka 
wytchnieniowa - 

usługi 
wspierające i 

rehabilitacyjne 

Rodzic PRIORYTET III (3.3.) 

Opinia: wobec szczególnych potrzeb 
edukacyjnych osób z Zespołem Aspergera i ich 
możliwości w zakresie pracy istnieje potrzeba 

opracowania i wdrożenia specjalistycznych 
programów aktywizacyjnych dostosowanych 

do tej grupy osób niepełnosprawnych w 
ramach placówek typ WTZ i ZAZ. 

Aktywizacja 
zawodowa 
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Osoba 
zgłaszająca 

Dokument, do 
którego odnosi się 

uwaga 

Komentarz, uwaga, propozycja, kwestia 
problemowa 

Słowo kluczowe 

Pracownik ŚDS PRIORYTET III (3.2) 

Zmiana: należy uruchomić nowe typy ŚDS a 
mianowicie typ D i E, takie są bowiem zapisy 

programu "Za życiem" - PRIORYTET III (3.2) ze 
zwiększonym wskaźnikiem zatrudnieniowym, 

nowym rodzajem usług (w chwili obecnej 
program ośrodków przygotowywany jest pod 

potrzeby większości uczestników a nie 
specyficzne potrzeby osób ze spektrum 

autyzmu). 
Uzasadnienie - gdy nie powstaną te regulacje 
może dojść do dezorganizacji pracy ośrodków 

czy tez sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
uczestników i personelu. 

Placówki 
dzienne - ŚDS - 

ułatwienie 
dostępu do tej 

formy wsparcia 

PODSUMOWANIE 

Uczestnicy dyskusji wskazali „na pozytywne aspekty zmian: długoletnią ciągłość 

finansowania i międzyresortowe myślenie o systemie wsparcia”. „Wskazano na pozytywne 

aspekty programu "Za życiem" - dostrzeżenie specyfiki zaburzenia i konieczności tworzenia 

rozwiązań instytucjonalnych nakierowanych na tą specyfikę, ponieważ dotychczasowe 

rozwiązania są niewystarczające, stabilność w zakresie finansowania - działania 

długofalowe, stosunkowo wysokie jednakże niewystarczające w odniesieniu do potrzeb 

wyasygnowane środki”.  
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9.4. WARSZTAT NR 3: „SKOORDYNOWANA OPIEKA MEDYCZNA NAD KOBIETĄ 

W CIĄŻY I WCZESNE WSPOMAGANIE RODZINY Z DZIECKIEM 

NIEPEŁNOSPRAWNYM, ROLA ASYSTENTA RODZINY”. WNIOSKI 

I REKOMENDACJE 

Moderatorami warsztatu byli, w ramach poszczególnych konferencji regionalnych: 

Monika Baranowska, Dorota Cichocka, Helena Iranowska oraz lek. Piotr Gratkowski. 

Prowadzący po raz pierwszy ten warsztat, w trakcie konsultacji regionalnych 

w Gorzowie Wielkopolskim lekarz Pan Piotr Gratkowski, przedstawił propozycję modelu: 

Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny 

z dzieckiem niepełnosprawnym – w perspektywie medycznej. Jest to zarys koncepcji 

medycznej, w której Pan Piotr Gratkowski, wskazując kluczowe cechy zaproponowanego 

modelu oraz podstawowy standard działań opiekuńczych w tym modelu, zwrócił uwagę na 

następujące zagadnienia, jednocześnie szczegółowo je wyjaśniając: 

 „Opieka nad pacjentką ciężarna z dzieckiem chorym terminalnie wymaga czasu. 

Z mojego doświadczenia i wiedzy wynika, że wizyty ciężarnej w AOS są niezwykle krótkie 

(poniżej 10 minut). W takim czasie nie sposób omówić zagadnienia związane z ciążą 

zagrożoną śmiercią dziecka jeszcze w ciąży lub krótko po porodzie. Potrzebny czas na taką 

wizytę szacuję na 40 - 60 minut. W tym czasie omawiane są wszystkie problemy z jakimi 

pacjentka ciężarna się zgłasza, a zwłaszcza śmierci wewnątrzmacicznej, śmierci po 

porodzie, problemy dotyczące żałoby, kwestie pochówku, dokumentacji dotyczącej 

pogrzebu. Jest to czas, kiedy należy przygotować ciężarną i ojca dziecka na odejście bliskiej 

osoby i przygotować ich do przeżywania żałoby.  

Proponuję Model Opieki Podwójny.  

A) Opieka podstawowa nad ciężarną (AOS, gabinet prywatny): ciężarna jest pod stałą 

kontrolą ginekologiczną ze wszystkimi badaniami przewidzianymi umową z NFZ lub jest 

prowadzona według jej woli w gabinecie prywatnym. Ciężarna odbywa wszystkie 

przewidziane wizyty z badaniem ginekologicznym, badaniami krwi i moczu innymi 

badaniami przewidzianymi do prowadzenia ciąży 
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B) Opieka Hospicyjno – Prenatalna - ciężarna uzyskuje stały i bezpłatny dostęp do Poradni 

Hospicyjno-Prenatalnej, gdzie postawiono lub potwierdzono ciężką wadę dziecka. 

Konieczne przekształcenie obecnie funkcjonujących Poradni Prenatalnych USG 

w Poradnie Hospicyjno-Prenatalne i poszerzenie składu osobowego dotychczasowej 

Poradni Prenatalnej (oprócz lekarzy ultrasonografistów) o: 

1. Lekarza ginekologa-położnika ze stażem 3 tygodni w hospicjum stacjonarnym dla 

dorosłych lub dzieci oraz w poradni dla chorych z hospicjum (dla dorosłych lub 

dzieci). Taki staż ma wyedukować lekarza ginekologa w zagadnieniach wsparcia 

osoby terminalnie chorej i jej rodziny. Program, który rząd RP ma zamiar 

wprowadzić celem ochrony dziecka poczętego, a terminalnie chorego powiedzie się 

tylko w oparciu o wykształconą kadrę lekarską i psychologiczną. Niezwykle ważnym 

elementem dla ciężarnej (na podstawie mojego skromnego doświadczenia opieki 

zaledwie nad kilkoma pacjentkami ciężarnymi z dziećmi chorymi) jest stworzenie 

takich warunków dla ciężarnej, aby była przeświadczona, że nie jest pozostawiona 

sama z faktem ciężkiej wady u poczętego dziecka. Takiego wsparcia udziela cały 

zespół: lekarz, psycholog, lekarz anestezjolog, ksiądz-duszpasterz - najlepiej 

pracujący w hospicjum.  

2. Psychologa - najlepiej ze stażem pracy w hospicjum. Uważam, że doświadczenie 

pracy w hospicjum daje pewną wiedzę o potrzebach kobiety ciężarnej w omawianej 

sytuacji.  

3. Lekarza z rocznym stażem pracy w hospicjum.  

4. Księdza – będącego jednocześnie kapelanem w hospicjum. 

Częstość spotkań: 

1. Proponuję spotkania comiesięczne głównie w oparciu o lekarza zatrudnionego 

w hospicjum na zmianę z lekarzem ginekologiem. 

2. Dwa do trzech spotkań z psychologiem. 

3. Jedno lub dwa spotkania z księdzem (w zależności od potrzeb zgłaszanych przez 

ciężarną). 
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Opieka nad ciężarną z dzieckiem chorym terminalnie w Polsce wymaga 

zorganizowania kilkunastu oddziałów stacjonarnych hospicyjnych dla dzieci z wadami 

wrodzonymi (jeden do dwóch oddziałów hospicyjnych w każdym województwie). W pewnej 

części matki po porodzie będą chciały zająć się swoim chorym dzieckiem uznając, że 

najlepszym miejscem dla tego celu jest dom. Kiedy matka nie zechce się zaopiekować 

chorym dzieckiem lub stan dziecka uniemożliwia opiekę domową należy zabezpieczyć 

opiekę stacjonarną w hospicjum.  

Prowadzenie ciężarnej z dzieckiem chorym terminalnie wymaga wiedzy 

i odpowiedniego przygotowania. Należy za wszelką cenę uniknąć sytuacji w której „dziecko 

terminalne” będzie poddawane uporczywej terapii i w tym przypadku znaczącą rolę odegra 

lekarz hospicjum. Lekarze pracujący na co dzień w szpitalu i niemający kontaktu z praktyką 

hospicyjną nie posiadają należytej wiedzy w oznaczeniu granicy, poza którą rozpoczyna się 

uporczywa terapia. 

Zadaniem psychologa byłoby między innymi przygotowanie ciężarnej do odejścia 

dziecka i przeżywania okresu żałoby.  

Lekarz pracujący w Hospicjum (min 1 rok pracy) jest osobą kompetentną 

w rozmowie z ciężarną o procesie odchodzenia i o trudnym okresie żałoby”83. 

Ponadto podczas warsztatów ich uczestnicy wypracowali szereg uwag i postulatów 

odnoszących się do społecznego modelu wsparcia rodziny we wczesnym okresie 

(prenatalnym oraz bezpośrednio po narodzinach dziecka wymagającego specjalnej troski).  

                                                           
83 Propozycja modelu: „Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny 
z dzieckiem niepełnosprawnym – w perspektywie medycznej”, przedstawiona przez lek. Piotra Gratkowskiego. 
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Kolejna konferencja, na której poruszano problemy opieki medycznej oraz socjalnej 

i społecznej, w ramach tego warsztatu, odbyła się w Krakowie. „Po przedstawieniu przez 

dr. Wojciecha Zawalskiego planowanych działań z zakresu wdrożeń procedur realizujących 

program „Za życiem” a przedstawiający koordynację opieki medycznej ciężarnej i w tym 

kompleksowych badań oraz ciągłej opieki nad urodzonym niepełnosprawnym dzieckiem, 

wywiązała się dyskusja z której wyniknęły następujące wnioski: 

 Stwierdzono brak mechanizmu koordynacji między dysponentami środków na 

wsparcie kobiet w zagrożonej ciąży, a placówkami mogącymi to wsparcie 

realizować: „brak ogniwa łączącego pomiędzy organami dysponującymi środkami 

finansowymi przeznaczonymi na wsparcie kobiet w ciąży, a później matek i dzieci 

niepełnosprawnych, a placówkami które to wsparcie mogłyby realizować, tak 

w zakresie wsparcia medycznego, jak i socjalnego”; 

 „brak komunikacji w zakresie przepływu rzetelnych informacji na temat 

wprowadzonych nowych procedur”; 

 „nieznajomość stosownych procedur przez osoby chcące brać udział w realizowaniu 

programu „ Za życiem”; 

 „brak świadomości placówek o możliwości współpracy –współdziałania w zakresie 

programu „Za życiem”; 

 „brak informacji o toczących się działaniach na rzecz kobiet w ciąży powikłanej oraz 

pomocy dzieciom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk 

poza większymi miastami”84.  

Uczestnicy dyskusji stwierdzając braki ukazali obiektywne bariery integracji 

funkcjonalnej tworzącego się systemu wsparcia: koordynacji, podziału zadań, 

informacji i komunikowania w systemie wsparcia medycznego i socjalnego.  

                                                           
84 „Rola asystenta rodziny nie została poruszona ze względu na ograniczony czas i jak wynikało z dalszych 
rozmów z braku osoby kompetentnej w tym temacie”. 
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Następna konferencja miała miejsce w Częstochowie. Jej celem było ustalenie 

potrzeb w zakresie pomocy medycznej, socjalnej oraz psychologicznej 

i psychoterapeutycznej, która powinna zostać skierowana do kobiet i członków ich rodzin85. 

Zidentyfikowano szereg potrzeb, które powinien zaspokajać system wsparcia społecznego.  

Potrzeby w zakresie pomocy medycznej kobiet w stanie ciąży zagrożonej (wnioski 1 grupy 

warsztatowej). 

 „kompleksowa informacja dotycząca placówek medycznych, w których mogłaby 

otrzymać wsparcie”,  

 „szybki dostęp do specjalistów i badań diagnostycznych”, 

 „właściwe [profesjonalne – DT] - empatyczne podejście pracowników służby 

zdrowia: – lekarz ginekolog prowadzący, położna - zwłaszcza w zakresie pierwszych 

informacji dotyczących powikłań”, 

 „wyposażenie lekarzy w informację o systemie wspierania kobiet z powikłaniami 

ciąży /instrukcja w zakresie wdrożenia programu „Za życiem”. 

Potrzeby w zakresie pomocy socjalnej kobiet w stanie ciąży zagrożonej (wnioski 2 grupy): 

 „brak podstawowych informacji, instrukcji, do przejęcia osoby niepełnosprawnej”;  

 „brak szkoleń pracowników socjalnych, przez co nie są oni przygotowani 

merytorycznie do pracy”; 

 „niskie uposażenie oraz brak dodatków finansowych za pracę w terenie dla osób 

zajmujących się niepełnosprawnymi”; 

 „rażąco niskie - nieadekwatne do potrzeb - wsparcie finansowe/120 zł zasiłek 

pielęgnacyjny”, 

 „brak bazy danych o placówkach specjalistycznych w konkretnych schorzeniach”; 

 „brak uregulowań prawnych dla rodziny wspomagającej niepełnosprawnych”; 

 „brak transportu [dla – DT] osób niepełnosprawnych”; 

 „zbyt długo trwająca procedura uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności”. 

                                                           
85 „W trakcie warsztatów na wiele pytań, odpowiedzi udzielił dr Maciej Karaszewski oraz w schemacie 
rozrysował strukturę przebiegu skoordynowanej opieki medycznej nad kobietą w ciąży i wczesnego 
wspomagania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”. Potrzeby medyczne, socjalne oraz społeczne zostały 
zidentyfikowane we wszystkich przeprowadzonych warsztatach. 
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Potrzeby w zakresie w zakresie pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej kobiet 

w stanie ciąży zagrożonej, dzieci niepełnosprawnych i rodzin (wnioski 3 grupy): 

 zwrócenie większej „uwagi na sposób i formę przekazywania niepomyślnych diagnoz 

osobom chorym i ich rodzinom”; 

 „stworzenie bazy danych na temat placówek, fundacji, stowarzyszeń, grup 

wsparcia”; 

 „niezbędnym jest towarzyszenie psychologa, psychoterapeuty w całym procesie od 

usłyszenia diagnozy, poprzez urodzenie dziecka, aż do opieki nad dzieckiem 

chorym”;  

 „konieczna jest terapia całej rodziny – ojca dziecka, rodzeństwa, dziadków”. 

Uwagi wniesione przez uczestników warsztatów w Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie 

i Częstochowie, znalazły potwierdzenie w toczących się debatach w Rzeszowie, Lublinie, 

Kielcach, Siedlcach, Poznaniu i w Opolu. Moderatorzy tych warsztatów wskazali 

podstawowe kierunki, w których powinny zostać podjęte działania na rzecz 

zmaterializowania idei kompleksowego wsparcia, a także zakres tych działań. A oto one: 

 Koordynacja - „tworzenia podmiotu łączącego działania pomiędzy organami 

dysponującymi środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie kobiet w ciąży, 

rodziców i dzieci niepełnosprawnych, a placówkami które mogłyby realizować to 

wsparcie, zarówno w zakresie wsparcia medycznego jak i socjalnego oraz 

psychologicznego (jest adresat, jest nadawca – brak sprawnej ,,poczty'' 

w przekazywaniu świadczeń)”; 

 komunikacja: - poprawa „komunikacji oraz kompleksowych informacji na temat 

wprowadzonych nowych procedur, sposobu rozliczeń z NFZ i możliwości pozyskania 

środków”; 

 profesjonalizacja – podaż „informacji i szkoleń dla pracowników placówek 

obrazujących możliwości współpracy – współdziałania w zakresie programu 

„Za życiem”; 
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 „podniesienie świadomości społecznej na temat działań na rzecz kobiet w ciąży 

powikłanej oraz pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym 

uwzględnieniem środowisk poza większymi miastami”. 

Wśród dostrzeganych barier wykorzystania potencjału programu „Za życiem” wskazano 

na następujące:  

 „[…] niedostateczne informacje w zakresie praktycznego wykorzystania środków 

rządowych, sposobu ich rozliczeń przez placówki przystępujące do Programu ,,Za 

życiem'' oraz współpracy z NFZ i obowiązujących limitów wiekowych w zakresie 

pomocy osobom niepełnosprawnym ze środków publicznych”; 

 niedostateczne wykorzystanie „wsparcia instytucjonalnego innego niż placówki 

publiczne – z uwzględnieniem fundacji i organizacji (w tym kościelnych), które 

w ramach własnych działań mogłyby przystąpić do Programu ,,Za życiem''; 
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 niedostateczne przygotowanie instytucji i profesjonalistów: „Instytucje 

zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nie mają kompleksowej wiedzy 

z zakresu uprawnień przysługujących na podstawie ustawy – dot. to w szczególności 

informacji do jakich ośrodków mają kierować niepełnosprawnych w przypadku 

skorzystania przez opiekunów z pomocy wytchnieniowej [głos zabierali pracownicy 

i przedstawiciele MOPS-ów]. Postulowano o szkolenia w tym zakresie i informator”. 

„Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy, by opracować katalog 

możliwego do uzyskania wsparcia oraz zakres ich dotychczasowych obowiązków 

nie pozwala na wypełnienie należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich 

ma pod opieką maksymalną ilość 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest 

asystentów rodziny [głos zabierali asystenci rodziny (najliczniejsza grupa na sali)]. 

Postulowano o szkolenia w tym zakresie oraz odciążenie z obowiązków”. 

„Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny w przeświadczeniu społeczno-sąsiedzkim 

kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny. Co powoduje pewną stygmatyzację 

i uczestnicy wyrazili obawy co do negatywnego obioru asystenta rodziny jako osoby 

pomagającej. Padła propozycja zmiany nazwy lub wyodrębnienia osoby/osób 

zajmujących się li tylko rodzinami z osobami niepełnosprawnymi [głos zabierali 

uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na warsztatach]”.  

 bariery uniemożliwiające/ograniczające dobrą jakość opieki: „Świadczona opieka 

psychologiczna w okresie ciąży (przy ciąży zagrożonej) często nie jest w stanie sprostać 

problemowi – z różnych czynników, przede wszystkim z braku doświadczenia osób 

świadczących tę pomoc. Postulowano aby taką pomoc psychologiczno-

psychoterapeutyczną mogły świadczyć osoby z doświadczeniem własnym lub też 

psychoterapeuci. Głos zabierali uczestnicy, w szczególności osoby z doświadczeniem 

zagrożonej ciąży”. 

 

Postulaty i propozycje rozwiązań dotyczyły następujących kwestii: 

1. Dostępu do informacji: 
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„Konieczności poszerzenia zakresu informacji i dostępności tej informacji dla osób będących 

bezpośrednio adresatem Programu „Za życiem” – w szczególności opracowania 

i udostępnienia informatora o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy”. 

2. Dostępu do pomocy psychologicznej oraz dostępu do placówek 

wsparcia/wczesnego wspomagania kobiety i rodzin:  

„Rozszerzenia pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w okresie ciąży oraz po 

urodzeniu i w trakcie opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną – w szczególności 

w zakresie zwiększenia dostępności i kompetencji personelu medycznego oraz dostępności 

do placówek specjalistycznych i specjalistów (psychologów i psychoterapeutów)”. 

„Wczesne wspomaganie dziecka i kobiet w ciąży od „O” – czyli od momentu poczęcia; 

opieka na oddziałach położniczych”. 

3. Dostępu do rehabilitacji: 

„Zwiększenie jakości i dni fizjoterapii w oddziałach dziennych”; „zwiększenie godzin 

dziennej, ambulatoryjnej rehabilitacji”; „zwiększenia limitów rehabilitacyjnych wobec dzieci 

niepełnosprawnych oraz objęcie zwiększoną opieką rehabilitacyjną dorosłe osoby 

niepełnosprawne”. 

4. Przygotowania nowych kierunków i form wsparcia: 

„Całościowe wsparcie dla zdrowego rodzeństwa – chodzi o dziecko/dzieci zdrowe 

a wychowywane w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością”; „konieczna jest terapia 

całej rodziny – ojca dziecka, rodzeństwa, dziadków”. 

5. Przygotowania profesjonalistów86 oraz szkolenia personelu pomocniczego: 

                                                           
86 Co wiązało się z określeniem warunków pracy asystentów: „godne wynagrodzenie dla asystentów rodziny w 
związku z tym, że program „Za życiem” przewiduje zwiększenie ich obowiązków i kompetencji; 

dodatkowy, 10-dniowy urlop dla asystentów; umowa z asystentami w oparciu o kodeks pracy; zorganizowanie 
i dofinansowanie kursów doszkalających asystentów rodziny”. 
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„Potrzeba zorganizowania szkoleń dla asystentów ze względu na zwiększone ich obowiązki. 

Potrzeba wydania oddzielnego rozporządzenia, które określałoby szczegółowo zadania 

asystentów. Potrzeba wsparcia dla asystentów w postaci np. superwizji. Postawienia 

asystenta na równi z pracownikiem socjalnym (np. dodatkowy urlop itd.)”. „Odpowiedniego 

przeszkolenia asystenta rodziny w zakresie obowiązków nałożonych ustawą, 

w szczególności zaplanowanie warsztatów/szkoleń dotyczących aktualnego stanu 

prawnego pozwalającego kompetentnie opracować katalog możliwego do uzyskania 

wsparcia dla rodzin i osób niepełnosprawnych”. „Uwzględnienia konieczności zwiększenia 

obowiązków asystentom rodziny i zabezpieczenia w tym zakresie odpowiedniej kadry 

personalnej i odpowiednich kwalifikacji”. 

„Odpowiednich szkoleń i kwalifikacji przy doborze osób delegowanych do pomocy w opiece 

nad osobami niepełnosprawnymi - aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac 

społecznie użytecznych”. 

6. Opracowania nowych kryteriów dochodowych uprawniających do wsparcia: 

„Uwzględnienia przy kryterium dochodowym warunkującym udzielenie pomocy rodzinom 

i osobom niepełnosprawnym ponoszonych koniecznych kosztów leczenia i rehabilitacji, 

z uwagi na fakt, że faktycznie ponoszone koszty nie mogą być w całości odliczane od 

kosztów w podatku dochodowym, i faktyczne dochody uzyskiwane przez te rodziny są 

znacznie mniejsze niż wskazują to wyliczenia przedstawione na podstawie obowiązujących 

wytycznych do obliczenia dochodu na członka rodziny”. „Zawarte w ustawie kryterium 

finansowe warunkujące przydzielenie m. in. opieki wytchnieniowej winno uwzględniać 

ponoszone konieczne koszty rehabilitacji/ leczenia. Oparcie się w tej mierze na deklaracjach 

PIT nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych kosztów i faktycznego dochodu jakie danej 

rodzinie pozostaje do dyspozycji. Głos zabierali uczestnicy wszystkich obecnych na sali 

środowisk” 

 „Zniesienia limitu czasowego dotyczącego wypłaty jednorazowego świadczenia 4000 zł 

z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego – poprzez objęcie tym świadczeniem 

wszystkie rodziny, które mają dzieci niepełnosprawne (nie tylko urodzone do 12 miesięcy 

wstecz)”. 
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Uczestnicy warsztatów wskazali na grupy „niewidoczne” (np. „objęcie 

wspomaganiem dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, również takich, które nie mają 

żadnego orzeczenia czy opinii [dzieci np. z opóźnionym rozwojem psychoruchowym]) oraz 

„szczególne” („diagnostyka dzieci z FAS jako oddzielny temat”), które należy objąć 

wsparciem. 
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PODSUMOWANIE 
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Dyskutujący wskazywali na znaczenie barier dostępności subiektywnej87 

i obiektywnej88 do zasobów tworzącego się systemu wsparcia oraz na szczególne, bo 

związane z pojawieniem się nowego obszaru działania, potrzeby profesjonalistów 

(asystentów rodzin). Wyzwaniem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia: 

zarysowanie jego podstawowej struktury oraz wskazanie mechanizmów koordynacji w tym 

systemie; wyznaczenie granic systemu przez wskazanie uprawnionych, zasad dostępu 

i praw beneficjentów wsparcia, pozycji poszczególnych instytucji wsparcia i określenia ich 

funkcji, a także doprecyzowania roli profesjonalistów. Dostrzeganym przez uczestników 

problemem była stygmatyzacja osób i rodzin korzystających z pomocy oraz 

profesjonalistów89. Niezbędnym, w opinii uczestników warsztatów, działaniem jest szeroka 

kampania informacyjna90, przydatna w zarysowaniu struktury systemu i w wyznaczeniu 

jego granic. Uczestnicy podkreślili rzecznicze role organizacji pozarządowych. Inną ich rolą, 

na którą w trakcie warsztatów zwracano uwagę, jest tworzenie dobrych praktyk. W trakcie 

warsztatów przedstawiano ich przykłady. „Dobrym przykładem wsparcia jest 3-letnia 

współpraca pomiędzy dyrektor Aleksandrą Walejko z DPSu w Szpęgawsku pow. 

starogardzki woj. pomorskie91 a Programem „Zrozumieć Autyzm” realizowanym m.in. na 

terenie woj. pomorskiego www.zrozumiecautyzm.eu W krótkim czasie DPS w Szpęgawsku 

stał się nadzieją dla wielu rodzin, tam również pracownicy innych DPSów, ŚDSów szukali 

wsparcia dla swoich podopiecznych”. Kolejna dobra praktyka, to „wypracowanie modelu 

małych domów dla dorosłych – całodobowa opieka Farma Życia w Więckowicach 

k/Krakowa, Wspólnota Domowa w Gdańsku, Fundacja Synapsis Warszawa”. „Porozumienie 

„Autyzm Polska” opracowało model całodobowego wsparcia dla MRPiPS szacunkowe 

koszty osobodoby w zależności od regionu kształtują się w wys. od 9ooo-12ooo zł na 

                                                           
87 „Jak zmotywować – zachęcić szpitale położnicze do przystąpienia do nowego programu w związku z ustawą 
„Za życiem”? „Wielka potrzeba szerokiej informacji z jednoczesnym rozumieniem, że jest to proces, który 
musi być rozłożony w czasie”. 

88 „Dostępność do różnych specjalistów we wszystkich szpitalach”; „ogólnie dostępna i rozpropagowana 
informacja, szczególnie dla kobiet w ciąży i ich rodzin”. 

89 „Dyskutowano także nad definicją asystenta rodzinnego, jaka jest wiedza i ogólny odbiór społeczny jeśli 
chodzi o tę funkcję”. 

90 „Szeroko rozumiana informacja rozpowszechniana za pomocą mediów i innych kampanii”. 

91 http://www.dpsszpegawsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=44 . 
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mieszkańca /miesięcznie”. „PSONI w całej Polsce ma szeroko rozwinięte struktury 

organizacyjne, w ramach których od ponad 20 lat prowadzi szerokie wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych w tym dla OzA w Giżycku prowadzi – wczesną Interwencję dzieci od 3 

miesiąca życia; terapeutyczny punkty przedszkolny, szkołę, poradnię zdrowia 

psychicznego. Rodzice korzystający z kompleksowego systemu wsparcia wypracowanego 

przez PSONI często podejmują pracę”. 

Zastrzeżenia, zagrożenia i możliwości dopracowania zapisów prawnych szczegółowo 

przedstawione w kolejnych podrozdziałach, mogą stanowić dobrą podstawę korekty 

proponowanych w Programie „Za życiem” rozwiązań.  

9.5. WARSZTAT NR 4 „ZMIANY W PRAWIE PRACY I ZATRUDNIENIA OPIEKUNÓW 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (OON)”. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Warsztat moderowali podczas 6 konferencji regionalnych: Małgorzata Dworakowska, 

Sebastian Bryłka, Karolina Granda i Grzegorz Jaroszczyk. Jak wynikało z raportów 

moderatorów, nie był to warsztat cieszący się popularnością wśród uczestników 

regionalnych spotkań.  
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Eksperci – moderatorzy tych warsztatów oraz reprezentanci MRPiPS „dokładnie 

wyjaśnili i omówili podstawowe instrumenty wymienione w ustawie „Za życiem” dla 

opiekunów osób niepełnosprawnych (OON) zarejestrowanych jako poszukujący pracy 

i związane z tym ułatwienia w powrocie na rynek pracy w postaci: refundowanych stanowisk 

pracy nawet przy zatrudnieniu na ½ etatu, uzyskania pożyczki na utworzenie stanowiska 

pracy dla OON, otrzymanie dofinansowania /pożyczki/ na otworzenie działalności 

gospodarczej, a w przypadku zamknięcia jej przed upływem 12 m-cy ma miejsce zwrot 

połowy otrzymanego wynagrodzenia proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności, 

a nie całości i bez odsetek. Ułatwienia dla OON rozpoczynających działalność gospodarczą 

i otwierających żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub 

miejsca świadczące usługi rehabilitacyjne, refundacja połowy minimalnego wynagrodzenia 

dla OON przy zatrudnieniu go na 12 miesięcy, utworzenie nowego stanowiska pracy ze 

środków refundowanych przy zatrudnieniu OON na stanowisku przez 24 miesiące. 

Omówiony został dokładnie temat pracy OON w formie telepracy oraz innych elastycznych 

form organizacji czasu pracy jak zadaniowy czas pracy, indywidualny czas pracy czy 

tolerancji w odniesieniu do czasu rozpoczynania pracy - możliwości te już obecnie istnieją, 

ale program „Za życiem” określa, że wniosek o bardziej elastyczny czas pracy OON będzie 

dla pracodawcy wiążący”. 

[Ponadto omówiono – DT]: wsparcie OON poszukujących pracy w postaci szkoleń, 

studiów, poradnictwa zawodowego, rozróżnienie między opieką wytchnieniową a tzw. 

„pomocą w domu” ze strony osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne. 

Agencja pracy tymczasowej jako forma zatrudnienia pozwalająca wejść na rynek pracy 

w sposób łagodny, mało stresujący, gdyż można rozpocząć od pracy na krótki okres czasu 

i z niewielkim zakresem odpowiedzialności. Takie „pierwsze podejście” pozwala na 

zmierzenie się z rynkiem pracy sposób możliwie nieobciążający”92.  

                                                           
92 Z opracowania moderatora warsztatów w Białymstoku – jako przykład zakresu zagadnień poruszanych na 
tym warsztacie.  
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Propozycje zmian zaproponowane w programie „Za życiem”, skierowane do OON 

poddano podczas warsztatów ocenie, co pozwoliło na diagnozę barier ograniczających 

aktywność zawodową OON oraz sformułowanie postulatów środowiska OON 

i przedstawicieli instytucji.  

Problemy wskazane przez uczestników warsztatów utrudniające/ograniczające 

aktywność zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych (OON): 

 Lęk OON przed utratą świadczenia pielęgnacyjnego 

„Bardzo dużym problem w świadomości uczestników jest utrata świadczenia 

pielęgnacyjnego z chwilą rejestracji jako osoba poszukująca pracy. Temat ten był szeroko 

omawiany przez dłuższy czas. Ekspert wyjaśnił, jakie ułatwienia obejmą OON w procesie 

zatrudnienia w związku z ustawą „Za życiem”, jednak nie dotyczyły one świadczeń 

pielęgnacyjnych. Wskazano na znaczenie pracy dla OON w obszarze finansów dla rodziny, 

okresowego wypoczynku od trudów opieki nad ON i kontaktów społecznych opiekuna”. 

Propozycje uczestników: „Uczestnicy zaproponowali kilka rozwiązań w tym obszarze: 

- limit kwotowy/godzinowy, czyli otrzymywanie zmniejszonej kwoty świadczeń 

pielęgnacyjnych w przypadku pracy na część etatu regulowanej w zależności od 

liczby godzin pracy w tygodniu; 

- limit etatowy, czyli dzielenie etatu między ojcem i matką np. 1/3 matka, 2/3 ojciec 

w przypadku, kiedy jest to możliwe od strony zawodowej.  

 Brak zainteresowania pracodawcy  

„Refundacja wynagrodzenia dla OON może być zbyt niska z punktu widzenia pracodawcy – 

dyskusja na tym punktem nie została rozwinięta, temat był zasygnalizowany”. „Uczestnicy 

warsztatów uznali za słabość rozwiązania dotyczącego niewystarczającego systemu 

gratyfikacji za zatrudnienie opiekuna osoby niepełnosprawnej.  

Propozycje uczestników: „Postulowano zaistnienie możliwości preferencji OON przy 

zatrudnianiu, szczególnie w przypadku kilku kandydatów mających takie samo 

wykształcenie i doświadczenie.” „Rozszerzenie katalogu gratyfikacji i zachęt dla 

pracodawców”. 

 Nietrafność propozycji aktywizacji zawodowej OON 
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„Uczestnicy warsztatów podkreślali, że grono beneficjentów zostało mocno zawężone 

czego konsekwencją może być wykluczenie z aktywizacji zawodowej osób tego 

potrzebujących”. „Wykluczenie z grona osób poszukujących pracy w myśl art. 49 pkt 7 

opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny 

zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna”. 

Postulat uczestników: „umożliwienie podjęcia zatrudnienia opiekunom osób 

niepełnosprawnych pobierającym ww. zasiłki w formie „złotówki za złotówkę”. 

„Wykluczenie opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających ww. świadczenia 

z możliwości korzystania z usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy jak 

w art. 61a.a.” 

Postulat uczestników: „umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych pobierającym 

ww. świadczenia dostępu do usług rynku pracy lub instrumentów rynku pracy w celu 

nabycia lub podniesienia kwalifikacji”.  

 Niewielka trafność propozycji aktywizacji opiekunów 

„Uczestnicy warsztatów uznali, że proponowane rozwiązania nie gwarantują zatrudnienia 

opiekuna osoby niepełnosprawnej zgodnie z jego kwalifikacjami, są małe szanse na 

znalezienie pracy przez osoby o wysokich kwalifikacjach”. 

Postulat uczestników: „proponowano w ramach dobrych praktyk zatrudnianie opiekunów 

osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych”.  

„Uczestnicy warsztatów omawiając kwestę zakładania działalności gospodarczej przez 

opiekuna osoby niepełnosprawnej i inne podmioty proponowali przyjąć możliwość 

zawieszenia działalności gospodarczej bez konieczności zwrotu otrzymanych środków”; 

„objąć szczególnym wsparciem opiekunów osób niepełnosprawnych chcących założyć 

działalność gospodarczą”. 
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Diagnozując sytuację OON, uczestnicy warsztatów wskazali ponadto na brak 

bezpieczeństwa w sytuacji zdarzeń losowych: „Utrata świadczeń/statusu osoby 

bezrobotnej w przypadku przekazania opieki nad ON np. z powodu dalszej niezdolności 

opieki nad nią (nie dotyczy śmierci ON lub utraty orzeczenia o niepełnosprawności). Temat 

był szerzej dyskutowany, omawiano sytuacje typu pogorszenia się stanu zdrowia OON 

i konieczności przekazania osoby niepełnosprawnej pod opiekę instytucji państwowej lub 

innemu opiekunowi, w której dotychczasowy OON nie otrzymuje żadnego zabezpieczenia 

finansowego z powodu braku statusu osoby bezrobotnej”. Zaakcentowano istnienie 

nierówności wśród OON wynikających z wysokości otrzymywanych świadczeń 

emerytalnych: „Nadal istnieją zbyt niskie świadczenia emerytalne otrzymywane przez 

OON, co zostało zauważone przez obecny rząd, jednak jeszcze nie ma konkretnych 

rozwiązań – temat został poruszony przez grupę, postulowano, aby rząd ponownie mu się 

przyjrzał i dokonał ewentualnych zmian”. 

Konkluzje moderatorów: „Przebieg warsztatów prowadzi do wniosku, iż w ocenie 

ich uczestników proponowane zmiany są nieefektywne, w szczególności jeżeli weźmie się 

pod uwagę okoliczność, iż faktycznymi adresatami tych zmian jest bardzo wąska grupa 

osób. Uczestnicy warsztatów zwracali uwagę na fakt, iż rodzice osób niepełnosprawnych 

dzielą się na osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne i nie mogą podjąć pracy, co 

wiązało by się z utratą uprawnień do tego świadczenia oraz osoby, które tego świadczenia 

nie pobierają i są zatrudnione. W ocenie uczestników warsztatów proponowane zmiany 

nie są skierowany do żadnej z tych grup. Uczestnicy zwrócili w szczególności uwagę na 

nieefektywność proponowanych rozwiązań w zakresie „elastycznego” czasu pracy, 

podnosząc chociażby, że pracodawca w dalszym ciągu będzie miał możliwość odmowy 

zastosowania się do wniosku opiekuna osoby niepełnosprawnej z ważnych przyczyn. 

Jednocześnie podnosili oni, że bardziej efektywnym będzie zwiększenie liczy dni opieki, 

w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci zdrowych, czy też umożliwienie opiekunom 

pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, podejmowania w ograniczonym zakresie 

pracy zarobkowej” [Gdańsk]. 
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W Bydgoszczy podsumowując przebieg warsztatów stwierdzono, że „analogicznie, jak 

w przypadku warsztatów w Gdańsku, prowadzi do wniosku, iż w ocenie ich uczestników 

proponowane zmiany nie wpłyną realnie na poprawę sytuacji opiekunów osób 

niepełnosprawnych, w szczególności jeżeli weźmie się pod uwagę okoliczność, iż 

faktycznymi adresatami tych zmian jest bardzo wąska grupa osób. Uczestnicy warsztatów 

również w tym przypadku zwracali uwagę na fakt, iż rodzice osób niepełnosprawnych dzielą 

się na osoby, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne i nie mogą podjąć pracy, co wiązało 

by się z utratą uprawnień do tego świadczenia oraz osoby, które tego świadczenia 

nie pobierają i są zatrudnione. W ocenie uczestników warsztatów proponowane zmiany 

nie są skierowane do żadnej z tych grup. Uczestnicy zwrócili w szczególności uwagę na 

nieefektywność proponowanych rozwiązań w zakresie „elastycznego” czasu pracy, 

podnosząc chociażby, że pracodawca w dalszym ciągu będzie miał możliwość odmowy 

zastosowania się do wniosku opiekuna osoby niepełnosprawnej z ważnych przyczyn. 

Jednocześnie podnosili oni, że bardziej efektywnym będzie zwiększenie liczy dni opieki, 

w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci zdrowych, czy też umożliwienie opiekunom 

pobierającym świadczenie pielęgnacyjne, podejmowania w ograniczonym zakresie pracy 

zarobkowej. Konieczne według opinii uczestników jest również rozszerzenie definicji 

„opiekuna osoby niepełnosprawnej” [Bydgoszcz]. 

PODSUMOWANIE 

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na dwie kwestie przy ocenie propozycji 

wsparcia skierowanych do OON w programie „Za życiem”. Po pierwsze, „mimo, że nie ma 

rozbieżności między programem „Za życiem” a ustawą „o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy to jednocześnie brak jest skoordynowania między nimi, co 

powoduje utrudnienia w zastosowaniu proponowanych rozwiązań. Uczestnicy postulowali 

przyjrzenie się temu tematowi i dokonanie zmian ułatwiających wprowadzanie w życie 

rozporządzeń wynikających z ustaw”.  
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Po drugie krytycznie ocenili wsparcie kierowane do OON, poddając ocenie jego 

trafność, która potencjalnie może spowodować wzrost działań pozornych i fikcyjnych 

w odniesieniu do wsparcia w zatrudnieniu opiekunów. Ponadto wskazali, poprzez opinie 

i postulaty, na możliwości doprecyzowania zapisów prawnych93 oraz na możliwość nowego 

rozwiązania94.  

Tabela 6 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu 
opiekunów osób niepełnosprawnych” w Gdańsku 

Lp. 
Osoba/podmiot 

zgłaszający 
Treść uwagi/zmiany/opinii 

Obszar, którego 
dotyczy zamiana (np. 

mieszkalnictwo 
chronione, opieka 
paliatywna, prawo 

pracy itp.) 

1. 
Przedstawiciel 

Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Propozycja zniesienia progów dochodowych, od 
których zależne jest otrzymywanie części 

świadczeń; 
Zwiększenie liczby dni pełnopłatnych dni opieki 

dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych ; 
Pozytywne opinie dotyczące elastycznego czasu 

pracy oraz pracy w formie telepracy; 
 

Prawo pracy, pomoc 
społeczna 

2. 
Przedstawiciel Urzędu 

Pracy 

Opinia dotycząca nieefektywności 
proponowanych zmian w zakresie elastycznych 

form pracy oraz telepracy; 
Prawo pracy 

3. 

Przedstawiciel 
Polskiego 

Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych 

Opinie dotyczące nieefektywności rozwiązań w 
zakresie opieki wytchnieniowej dla opiekunów 

osób niepełnosprawnych; negatywne uwagi 
dotyczące progu dochodowego, od którego 

uzależnione jest przyznanie uprawnień w tym 
zakresie; 

Opieka 

4. 
Opiekun dwóch osób 
niepełnosprawnych 

Zwrócenie uwagi na niemożność podjęcia pracy 
zarobkowej przez osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne – w ograniczonym 
zakresie, z odpowiednim zapewnieniem opieki 

osobie niepełnosprawnej. 

Prawo pracy 

5. 

Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. 

Osób 
Niepełnosprawnych 

Zwrócenie uwagi na fakt, iż obecnie 
opiekunowie osób niepełnosprawnych nie mają 
prawa brać udziału w wyborze osoby – opiekuna 

wytchnieniowego. Propozycja, aby to 
opiekunowie osób niepełnosprawnych 

poszukiwały kandydatów na takie osoby. 

Opieka 

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

94 Np. „Propozycja wcześniejszych emerytur dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz ułatwienia dostępu 
dla tych opiekunów do świadczeń zdrowotnych”. 
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6. 
Przedstawiciel Miejsko 

Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

Zwrócenie uwagi na niemożność podjęcia pracy 
zarobkowej przez osoby pobierające 

świadczenie pielęgnacyjne – w ograniczonym 
zakresie, z odpowiednim zapewnieniem opieki 

osobie niepełnosprawnej. 
Zwrócenie uwagi na nieefektywność 

rozwiązania świadczenia pomocy opiekunom 
osób niepełnosprawnych w ramach prac 

społecznie użytecznych. 

Prawo pracy, pomoc 
społeczna. 

7. 
Rodzic dziecka 

niepełnosprawnego 

Propozycja wcześniejszych emerytur dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych oraz 
ułatwienia dostępu dla tych opiekunów do 

świadczeń zdrowotnych. 

Świadczenia społeczne 

Tabela 7 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu 
opiekunów osób niepełnosprawnych” w Bydgoszczy 

Lp. 
Osoba/podmiot 

zgłaszający 
Treść uwagi/zmiany/opinii 

Obszar, którego 
dotyczy zamiana (np. 

mieszkalnictwo 
chronione, opieka 
paliatywna, prawo 

pracy itp.) 

1. 
Rodzic dziecka 

niepełnosprawnego 

Zwrócono uwagę na fakt, iż proponowane 
zmiany w zakresie ułatwień prowadzenia 

działalności gospodarczej mogły by również 
dotyczyć szerszego grona osób, które często 

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

Prawo pracy 

2. 
Rodzić dziecka 

niepełnosprawnego 

Podniesienie konieczności rozszerzenie definicji 
opiekuna osoby niepełnosprawnej, jak również 

konieczność zniesienie proponowanych 
ograniczeń, np. progów dochodowy, czy też 
otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, 

których istnienie powoduje niemożność 
skorzystania z proponowanych rozwiązań. 

Prawo pracy, pomoc 
społeczna 

3. 
Rodzic dziecka 

niepełnosprawnego 

Zwrócenie uwagi na nieefektywność 
proponowanych rozwiązań w zakresie telepracy, 

konieczność wprowadzenia wydłużonego, w 
stosunku do opiekunów dzieci zdrowych okres 

pełnopłatnej opieki, rozważenie przyznania 
prawa do renty dla opiekunów osób 

niepełnosprawnych oraz podniesienie uwag 
wskazanych powyżej. 

Prawo pracy, 
świadczenia społeczne. 

4. 

Pracownik GOPS oraz 
jednocześnie 

przedstawiciel 
organizacji 

pozarządowej i matka 
dziecka 

niepełnosprawnego 

Propozycja w zakresie likwidacji ograniczeń 
wiekowych niepełnosprawnych, od których 
zależne jest skorzystanie z proponowanych 

rozwiązań. 
Propozycja okresu przejściowego w pobieraniu 

świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które 
będą zainteresowane pełnym powrotem na 

rynek pracy. 

Prawo pracy, 
świadczenia społeczne. 

5. Przedstawiciel GOPS Zasygnalizowanie konieczności zwiększenia Świadczenie społeczne. 
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środków przekazywanych samorządowym na 
tworzenie nowych miejsc pracy, jak również 

konieczność zapewnienie większej pomocy dla 
opiekunów, po śmierci niepełnosprawnego 

dziecka. 

6. 

Rodzic dziecka 
niepełnosprawnego 
oraz przedstawiciel 

organizacji 
pozarządowej 

Rozważenie możliwości umożliwienia 
opiekunom pobierającym świadczenie 

pielęgnacyjne częściowego powrotu na rynek 
pracy bez utraty tego świadczenia, 

wcześniejszego nabycia praw do emerytury dla 
opiekunów osób niepełnosprawnych, uznanie 

opieki nad osobą niepełnosprawną jako praca i 
przyznanie takim opiekunom uprawnień z tym 

związanych. 

Prawo pracy. 

Tabela 8 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu 
opiekunów osób niepełnosprawnych” w Łodzi 

Lp. 
Osoba/podmiot 

zgłaszający 

Kwestia, której 
dotyczyła uwaga lub 

zapis legislacyjny 
(nazwa aktu 

prawnego, §, nr art., 
ust., pkt) 

Treść 
uwagi/zmiany/opinii 

Obszar, którego 
dotyczy zamiana 

(np. mieszkalnictwo 
chronione, opieka 
paliatywna, prawo 

pracy itp.) 

1 
Przedstawiciel 

organizacji 
Brak odpowiednika w 

przepisach 

Wprowadzenie w ustawie 
o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 
dofinansowania do 

wynagrodzenia opiekuna 
osoby niepełnosprawnej 

Prawo pracy 

2 
Przedstawiciel 

Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy 

Ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych 

Umożliwienie pobierania 
na dodatkowym urlopie 

wychowawczym 
świadczenia 

pielęgnacyjnego 

Prawo pracy 

3 
Przedstawiciele rodzin 

z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

ustawa o rehabilitacji 
zawodowej i 

społecznej oraz 
zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Umożliwienie korzystania 
ze zwolnienia na turnus 
rehabilitacyjny również 

przez pracowników – 
opiekunów osób 

niepełnosprawnych 

Prawo pracy 

4 
Przedstawiciele rodzin 

z dziećmi 
niepełnosprawnymi 

Ustawa o 
świadczeniach 

rodzinnych 

Umożliwienie łączenia 
aktywności zawodowej z 
pobieraniem świadczenia 

pielęgnacyjnego 

Prawo 
pracy/świadczenia 

rodzinne 

5 
Opiekun osoby 

niepełnosprawnej 
Brak odpowiednika w 

przepisach 

Rozszerzenie kręgu osób 
mogących korzystać z 

programu „Za życiem” na 
opiekujących się innymi 

(poza dziećmi) 
niepełnosprawnymi 

ogólnie 
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członkami rodzin 
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10. ANALIZA WARSZTATÓW PROWADZONYCH PODCZAS 

KONSULTACJI OGÓLNOPOLSKICH 

Podczas konsultacji w Warszawie realizowanych w dniach 17.05.2017 r. oraz 

17.10.2017 r. zrealizowano ogółem 6 warsztatów:  

 „Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych” 

(17.05.2017, moderator dr Mariola Racław) 

 „Opieka wytchnieniowa” (17.05.2017, moderator Agnieszka Szczurek) 

 „Mieszkalnictwo chronione” (17.05.2017, moderator Magda Szostakowska) 

 „Zajęcia klubowe w WTZ” (17.10.2017, moderator Dobroniega Trawkowska) 

 „Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych na rynku pracy” (17.10.2017, 

moderator Grzegorz Jaroszczyk) 

 „Asystent rodziny” (17.10.2017, moderator Dorota Cichocka)  

ANALIZA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W RAMACH WARSZTATÓW: „WSPIERANIE 

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” (17.05.2017) 

I „WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY” (17.10.2017). 

Warsztaty poprowadzone przez dr Mariolę Racław pomogły zidentyfikować 

„czynniki utrudniające aktywność zawodową opiekunów osób z niepełnosprawnościami 

(ON) w zakresie: 

- konstrukcji systemu zabezpieczenia społecznego: brak możliwości łączenia świadczeń 

pielęgnacyjnych z zatrudnieniem (np. w trybie „złotówka za złotówkę”) demotywuje 

opiekunów ON do zatrudnienia (ryzyko utraty dochodu ze świadczeń i utraty pracy; 

niskie poczucie bezpieczeństwa socjalnego); dyskryminacja opiekunów ON w systemie 

emerytalnym; 
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- braku „środowiska przyjaznego rodzinom”: niedostosowana jakości i ilości usług 

opiekuńczych i związanych z pracami domowymi do zapotrzebowania aktywnych 

zawodowo rodziców (braki w dostępie do usług opieki nad ON podczas godzin pracy 

opiekuna), brak dostosowania godzin pracy urzędów i innych instytucji do godzin pracy 

opiekuna; 

- nieprzychylne postawy pracodawców, niechętnych rozwiązaniom elastycznym 

a przyjaznym dla opiekunów ON (tj. możliwość łączenia pracy z domu z pracą 

świadczoną w trybie zadaniowym oraz w miejscu pracy). Brak dobrych wzorów, 

zwłaszcza w sektorze instytucji publicznych (administracji publicznych) zatrudniania 

opiekunów, postrzeganych jako mniej wydajni pracownicy; 

- utrata kwalifikacji opiekunów ON w wyniku niekiedy długookresowej dezaktywizacji; 

brak możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych opiekunów ON”. 

Z analizy warsztatów „Zmiany w prawie pracy i zatrudnienia opiekunów osób 

niepełnosprawnych (OON)” (zrealizowanych podczas 6 konferencji regionalnych) wynikało, 

że do podstawowych problemów, wskazanych przez uczestników warsztatów jako 

utrudniające/ograniczające aktywność zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych 

(OON) należały: lęk OON przed utratą świadczenia pielęgnacyjnego, brak zainteresowania 

pracodawcy, nietrafność/niewielka trafność propozycji aktywizacji zawodowej OON.  

Zarówno podczas warsztatów ogólnopolskich, jak i w trakcie warsztatów 

regionalnych, „uczestnicy warsztatu mieli trudności z identyfikacją dobrych praktyk, 

rozumianych jako innowacje o charakterze merytorycznym lub organizacyjnym, w obszarze 

aktywizacji zawodowej (wskazywano na działalność jednej organizacji pozarządowej 

w zapewnieniu opieki ON, zatrudnianie opiekunów przez NGO’s)” [M. Racław]. 

W obu rodzajach debat warsztatowych (ogólnopolskich i regionalnych) pojawiło się 

szereg zbieżnych uwag, które dotyczyły propozycji resortu - aktywizacji zawodowej OON: 

„Przyjętą definicję beneficjenta wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej (por. str. 

30 pkt. 3.5 programu „Za życiem”) uznano za nadmiernie rygorystyczną, wykluczającą wiele 

kategorii opiekunów ON z możliwego wsparcia. Postulowano o poszerzenie tej definicji o: 
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- opiekunów ON z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (tzn. przyjąć zapis 

„…. lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka….); 

- doprecyzować, że wsparcie dotyczy opiekunów dzieci i osób dorosłych, 

- umożliwić korzystanie z usług i niektórych instrumentów rynku pracy osobom 

pobierającym świadczenia pielęgnacyjnie, aby umożliwić im podniesienie kwalifikacji 

i znalezienie pracy. 

Rygoryzm definicji skazuje propozycje wsparcia na niepowodzenie w zakresie 

aktywizacji opiekunów ON (pozorność działań instytucji publicznych)” [M. Racław]. 

„Omawiając pakiet rozwiązań, opisanych w pkt. 3.5.3, 3.5.4 oraz 3.5.5 programu „Za 

życiem” (s. 32-34), dotyczących m. in. założenia działalności gospodarczej przez opiekuna 

ON i zachęcania innych podmiotów do prowadzenia żłobków, klubów dziecięcych i usług 

rehabilitacyjnych dla dzieci, uczestnicy warsztatu wskazali na:  

- konieczne modyfikacje: przyjęcie możliwości zawieszenia działalności gospodarczej 

(bez konieczności zwrotu środków z dotacji czy pożyczki) oraz uproszenia i wsparcia 

przy zakładaniu działalności gospodarczej przez opiekuna ON; 

- czynniki warunkujące powodzenie rozwiązania: konieczność monitoringu wdrażanych 

zmian; wprowadzenie działań przygotowujących de zaktywizowanych lub nigdy 

nieaktywnych zawodowo opiekunów na możliwość założenia działalności gospodarczej 

poprzez system szkoleń lub dostęp do innych usług rynku pracy” [M. Racław].  

„Omawiając pakiet rozwiązań zawartych w pkt. 3.5.1 (str. 30-31) programu „Za 

życiem”, uczestnicy wskazali na: 

- słabości rozwiązania: uznano je za rozwiązanie dedykowane dla osób o niższych 

kwalifikacjach, z pominięciem osób posiadających wysokie kwalifikacje (dla których 

istotne jest łącznie uelastycznienie czasu, miejsca i warunków świadczenia pracy- 

stosowanie wielu możliwych rozwiązań); rozwiązanie prowadzi do „odwrócenie ról”: 

beneficjentami wsparcia stają się pracodawcy a nie pracobiorcy (por. refundacje dla 

pracodawców), tymczasem same bodźce ekonomiczne nie spowodują zmian postaw 

pracodawców; 
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- konieczne modyfikacje: wprowadzenie zapisów ułatwiających zatrudnianie 

pracowników „na zastępstwo”; wprowadzenie innego systemu kierowania pieniędzy do 

pracodawców („bon za opiekuna”); rezygnacja z kwotowego zapisu wysokości 

miesięcznej refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie pracownika” 

[M. Racław]. 

„Omawiając pkt 3.4. (str. 29-30) programu „Za życiem” dotyczącego „pomocy 

w domu” w ramach prac społecznie użytecznych, uczestnicy warsztatu wskazali na: 

- niebezpieczeństwo negatywnej selekcji osób pomagających opiekunom 

w obowiązkach domowych” [M. Racław]. 

„Uczestnicy warsztatu podnosili też kwestię włączenia innych podmiotów niż 

instytucje publiczne w działania na rzecz aktywizacji zawodowej (NGO’s), konieczność 

szkolenia kadr urzędów pracy, rozwój ekonomii społecznej jako pola potencjalnego 

zatrudnienia opiekunów ON. Pojawiała się też propozycja, aby opiekunowie ON mogli 

samozatrudniać się jako opiekunowie własnych podopiecznych” [M. Racław]. Obszerny 

i wielowątkowy materiał opracowany przez M. Racław (wątek diagnozy barier aktywizacji, 

słabości rozwiązań, postulatów korekty rozwiązań proponowanych przez resort), uzupełnia 

materiał z warsztatu poprowadzonego na koniec konsultacji programu, 17.10.2017 r., przez 

Pana Grzegorza Jaroszczyka. 

Rezultatem warsztatu przeprowadzonego na zakończenie konsultacji było 

przedstawienie przez środowiska opiekunów wąskiego zakresu konkretnych postulatów 

zmian w prawie pracy, ubezpieczeniu społecznym i w świadczeniach rodzinnych:  

- „zastosowanie skróconej normy czasu (7 godzin) dla opiekunów objętych programem 

„Za życiem”95; 

- zwiększenie ilości godzin na zwolnienie z pracy z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej w celu udania się na niezbędne 

zabiegi bądź badania dziecka niepełnosprawnego; 

                                                           
95 „Postulat zmian w prawie pracy: „objęcie skróconą normą czasu pracy OON” pojawił się również w trakcie 
pierwszego warsztatu prowadzonego w Warszawie 17.05.2017 r. [M. Racław]. 
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- wprowadzenie podobnych zmian w Karcie Nauczyciela, tj. wiążący wniosek 

nauczyciela - opiekuna dziecka niepełnosprawnego do dyrektora szkoły o maksymalnie 

możliwe uelastycznienie czasu pracy; 

- wprowadzenie wcześniejszych emerytur dla opiekunów osób niepełnosprawnych; 

- umożliwienie jakiejś formy aktywności zawodowej dla osób pobierających świadczenie 

pielęgnacyjne” [G. Jaroszczyk]. 

Podczas warsztatów regionalnych mocno wybrzmiał wątek nietrafności 

proponowanych rozwiązań, zastrzeżenia co do trafności propozycji resortu mieli również 

uczestnicy pierwszej konsultacji ogólnopolskiej (warsztat moderowany był przez 

M. Racław). Wszyscy uczestnicy warsztatów (regionalnych i ogólnopolskich), związanych 

z tematem aktywizacji OON i zmianami w prawie pracy przede wszystkim: „wyrażali opinię, 

zwracali uwagę, sygnalizowali konieczność, proponowali rozważyć możliwość” zmiany, 

a nieco rzadziej przedstawiali konkretne propozycje zmian. Przeprowadzone warsztaty 

pozwoliły uzyskać najpełniejszy obraz wyzwań i zagrożeń we wprowadzanym rozwiązaniu 

w aktywizacji opiekunów.  
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ANALIZA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH W RAMACH WARSZTATU: „OPIEKA 

WYTCHNIENIOWA” (17.05.2017)  

Warsztat „Opieka wytchnieniowa” (17.05.2017, moderator Agnieszka Szczurek) 

stanowił wyczerpujące wprowadzenie do problemów, które pojawiały się podczas 

konferencji regionalnych, w dyskusjach plenarnych i warsztatowych (podczas konferencji 

regionalnych, zwłaszcza podczas Warsztatu nr 2 dedykowanemu osobom z autyzmem 

(OzA) i ich rodzinom). W dyskusjach plenarnych wątek opieki wytchnieniowej był 

stosunkowo rzadki, pojawiał się w kontekście dobrych praktyk. Zdecydowanie bardziej 

rozbudowane wątki, ujawnione w trakcie warsztatów w kontekście pomocy OzA i ich 

rodzinom/opiekunom, dotyczyły następujących kwestii: wskazania głównej bariery dostępu 

do OW, w postaci progu dochodowego. Uwagi obejmowały: krytykę zbyt niskiej ceny za 

godzinę opieki i propozycje podwyższenie kosztu jednej godziny, wskazanie na zagrożenia: 

na niekorzystne kryterium dochodowe dla rodziców pracujących zawodowo, co „tworzy 

zagrożenie utraty tych świadczeń w związku z podjęciem zatrudnienia, natomiast celem 

usługi jest stworzenie zabezpieczenia w związku z podjęciem zatrudnienia” oraz wskazano, 

że może mieć miejsce wspieranie „wyuczonej bezradności” opiekunów.  

Zaproponowano zmiany: wskazano na możliwość realizowania tej opieki w DPS, 

które w największym stopniu są do tego przygotowane pod względem kadry i zasobów. 

Przeprowadzony warsztat wniósł nowe informacje dotychczasowej wiedzy uczestników na 

temat wielu aspektów OW96.  

                                                           
96 Uczestnikom zadano następujące pytania: „Kto powinien korzystać z opieki wytchnieniowej? Kto powinien 
świadczyć usługi? Wymogi dotyczące kwalifikacji związanych ze świadczeniem usług. Jakie przyczyny mogą 
być podstawą przyznania usługi? Jakie mogą być formy realizacji usługi? Docelowo ile powinno być godzin 
opieki wytchnieniowej na 1 OON? Propozycje podziału środków na gminy”  
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Poniżej przedstawiono główne wnioski z warsztatu: „Opieka wytchnieniowa” (OW), 

przeprowadzonego przez podczas konferencji ogólnopolskiej w Warszawie, otwierającej 

konsultacje społeczne programu „Za życiem” w maju 2017 r.: 

1. „Kto powinien korzystać z opieki wytchnieniowej? 

Do opieki wytchnieniowej powinni mieć dostęp rodzice/opiekunowie dzieci 

niepełnosprawnych lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Początkowo 

proponowano, aby był limit wieku ON – do lat 16. Ale stopniowo odchodzono od tego 

limitu. Opiekę wytchnieniową powinni też otrzymywać rodzice/opiekunowie ON w stopniu 

umiarkowanym i znacznym. Niezależnie od dochodu w rodzinie! W rodzinach o dochodach 

wyższych niż 1200 zł na osobę można rozważyć częściową odpłatność za OW od rodzin ON, 

które korzystają z dziennych placówek wsparcia w wymiarze co najmniej 20 godzin 

tygodniowo. 

2. Kto powinien świadczyć usługi? 

Usługi w ramach OW powinny świadczyć różne podmioty, ale szczególnie 

organizacje pozarządowe, które dobrze znają potrzeby ON i ich rodzin, są bardziej 

elastyczne i otwarte na zmiany niż na przykład administracja. Usługi te mogą też świadczyć 

ośrodki edukacyjne z odpowiednią bazą – internatami, ośrodki wsparcia dziennego dla ON, 

środowiskowe domu samopomocy, domy pomocy społecznej, dom rodzinny ON, warsztaty 

terapii zajęciowej, specjalistyczny ośrodek opieki wytchnieniowej (który mógłby działać na 

szczeblu powiatowym albo na skalę kilku powiatów). Dla sprawnej realizacji OW potrzebny 

jest koordynator na poziomie gminy lub powiatu, który będzie znał placówki oferujące taką 

pomoc i będzie mógł kierować tam rodziny z ON. Potrzebna jest też specjalistyczna 

placówka dla różnych, bardzo skomplikowanych niepełnosprawności np. dla osób 

w śpiączce. 

3. Wymogi dotyczące kwalifikacji związanych ze świadczeniem usług: 

 obowiązek odbycia stażu (co najmniej pół roku) w pracy z ON, 

 kwalifikacje związane z prowadzeniem terapii ON, 

 kwalifikacje zawodowe typu: pielęgniarka, rehabilitant, psycholog, pedagog 

specjalny, terapeuta, 
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 potrzebne jest doświadczenie związane z pracą z ON lub opieką nad ON, 

 opiekę wytchnieniową mogą świadczyć osoby, które już pracowały w DPS, ŚDS, 

szpitalach – takie rozwiązania są już praktykowane na skalę lokalną. 

 

Ważne jest dostosowanie wymagań w zakresie kwalifikacji do indywidualnych 

potrzeb ON. Potrzebne jest też zaświadczenie o niekaralności osób – rodziny, które oddają 

ON pod opiekę w ramach OW, powinny znać sytuację opiekuna (czy był karany i za co). 

Jednak niezależnie od listy kwalifikacji najważniejsza jest postawa opiekuna, jego 

nastawienie do osoby niepełnosprawnej i pracy, jaką wykonuje (oddanie, służba, akceptacja 

trudności itp.) – uczestnicy zgodzili się, że coraz trudniej jest znaleźć takie osoby. 

4. Jakie przesłanki mogą być podstawą przyznania usługi? 

Należą do nich m.in.: 

 zmęczenie psychiczne i/lub fizyczne rodziców, opiekunów ON, którzy zwykle 

24 godziny na dobę są przy swoim dziecku, 

 potrzeba łączenia pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem, 

 choroba opiekuna (w tym długotrwała, pobyt w szpitalu), 

 niezdolność rodzica, opiekuna do opieki nad ON ze względu na swój wiek, 

niedołężność, 

 odciążenie rodzica w codziennych obowiązkach, 

 przeciwdziałanie izolacji społecznej rodziców, opiekunów – umożliwienie im 

aktywności społecznej czy kulturalnej poza domem, miejscem opieki (np. żeby mogli 

wyjść na imieniny), 

 zastępstwo oferowane w ramach opieki wytchnieniowej dodaje sił. Gdy opiekunowie 

otrzymują wsparcie psychiczne, przeciwdziała to ich wypaleniu, dzięki temu dłużej 

mogą być w stanie opiekować się ON, 

 wzmacnianie samodzielności ON, gdy musi zostać z nową osobą (opiekunem 

w ramach OW) i przyzwyczajanie ON do sytuacji oddzielenia od rodziców, 

 możliwość nawiązania ON relacji z rówieśnikami, otworzenie na nowe doświadczenia, 

sytuacje, 
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 OW pomaga w sytuacjach, gdy rodzic, opiekun ON nie ma możliwości wykonywania 

codziennych czynności, obowiązków – np. gotowanie obiadu, pranie itp., 

 OW jest szczególnie potrzebna, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko 

niepełnosprawne. 

5. Jakie mogą być formy realizacji usługi? 

OW może mieć różne formy: 

 przejęcie opieki całodobowej nad ON na okres kryzysowy jej opiekuna (choroba, 

nagły wypadek itp.); 

 dowóz dzieci do placówek świadczących wsparcie; 

 zastąpienie opiekuna na czas wykonywania jego czynności życiowych (wizyta 

u lekarza, potrzeby osobiste, udział w kulturze); 

 pomoc w pracach domowych i opiekuńczych; 

 różnorodne formy wypoczynku i rehabilitacji dla rodziców/opiekunów ON; 

 ulga w finansowaniu samochodu dla rodziców/opiekunów ON; 

 dodatkowy opiekun na turnusie rehabilitacyjnym. 

6.  Docelowo ile powinno być godzin opieki wytchnieniowej na 1 ON? 

Planowane 120 godzin OW rocznie na osobę niepełnosprawną to zdecydowanie za 

mało w stosunku do potrzeb. Nie wystarcza na przykład na to, aby opiekun ON mógł 

pojechać do sanatorium – na ten cel potrzeba co najmniej 504 godziny (3 tygodnie). 

7. Propozycje podziału środków na gminy 

Program finansowany z budżetu państwa ma być przekazywany do wojewodów, 

a stamtąd do gmin i do organizacji pozarządowych – na tym poziomie: zbieranie informacji 

o osobach niepełnosprawnych, realizacja wniosków o OW, rozdzielanie środków. 

Na szczeblu powiatowym powinna być koordynacja działań”. 

Powyższe wnioski zostały opracowane przez Panią Agnieszkę Szczurek, która pełniła rolę 

moderatora podczas analizowanego warsztatu „Opieka wytchnieniowa” w trakcie 

konferencji ogólnopolskiej 17 maja 2017 r. 
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Zagrożenia związane z OW: 

 społeczności i rodziny ON nie są przygotowane pod względem infrastruktury oraz 

nieprzygotowane mentalnie, 

 jest byt niski prób dochodowy, 

 trudno znaleźć odpowiednią osobę – opiekuna ON z odpowiednimi kwalifikacjami, 

 finansowanie OW, duże koszty z tym związane, 

 problem ze znalezieniem asystentów, 

 zbyt niskie planowane wynagrodzenia dla opiekunów - 20 zł to za mało (stawka 

rynkowa wynosi ok 35 zł), 

 w miastach łatwiej o opiekę i potrzebne wsparcie, a w mniejszych miejscowościach 

stanowi to poważny problem. 

Korzyści związane z OW 

 dostęp rodzin o wyższych dochodach niż 1200 zł na osobę w rodzinie do usług 

niedostępnych na rynku. 

 elastyczność, otwartość OW – tę formę wsparcia mogą świadczyć osoby o różnych 

doświadczeniu. OW daje możliwość odpowiadania na indywidualne potrzeby ON”. 

[moderator]. 

Przeprowadzony warsztat pozwolił uzyskać najpełniejszy obraz wyzwań i zagrożeń we 

wprowadzanym rozwiązaniu w postaci OW.  

WARSZTAT „MIESZKALNICTWO CHRONIONE” (17.05.2017, MODERATOR MAGDALENA 

SZOSTAKOWSKA). 

Kwestia mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego pojawiła się jako oddzielny 

wątek podczas konferencji ogólnopolskiej otwierającej konsultacje społeczne, 

w wystąpieniu w sesji plenarnej oraz podczas 16 warsztatów realizowanych w ramach 

konferencji regionalnych.  
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Wątek przygotowania mieszkań dla OzA był podejmowany na każdym warsztacie, 

„wskazywano na duże potencjalne potrzeby w tym zakresie i konieczność (w przypadku 

osób z autyzmem) kompleksowego programu wsparcia i towarzyszenia w tym 

zamieszkiwaniu - co generuje dodatkowe koszty kadrowe i potrzebę wyspecjalizowanej 

kadry”. Poszukując pomysłów na rozwiązanie problemów mieszkaniowych, odwoływano się 

do lokalnych dobrych praktyk. Pojawił się postulat: należy doprecyzować zapis art. 53: 

„5. Mieszkanie chronione wspierane przeznaczone jest dla: 

1) osoby niepełnosprawnej, w szczególności osoby niepełnosprawnej fizycznie lub osoby 

z zaburzeniami psychicznymi;" o doprecyzowanie: "w tym osoby z całościowymi 

zaburzeniami rozwoju". Wskazano na „duże potrzeby w tym zakresie zwłaszcza osób 

z "wysokofunkcjonującym" autyzmem lub Zespołem Aspergera” [D. Trawkowska] 

Pełen obraz szans i wyzwań dla rozwoju mieszkalnictwa uzyskano w rezultacie 

moderowanej przez M. Szostakowską dyskusji, która miała miejsce w trakcie pierwszej 

konferencji ogólnopolskiej. Główne wątki – Dla kogo i jakie mieszkania? Jakiej pomocy 

potrzebują mieszkańcy? Jakie mogą być skutki proponowanych regulacji? Oraz inne ważne 

kwestie, które nie zostały podjęte przez ustawodawcę – ukazuje zebrany i przytoczony niżej 

opis rezultatów warsztatu opracowany przez M. Szostakowską:  

1. „Mieszkalnictwo chronione dla kogo? Gdzie dzisiaj są osoby, które chcielibyśmy 

zaprosić do mieszkań chronionych? 

a. Pojawił się silny sprzeciw wobec tylko kategorii mieszkań chronionych bez kategorii 

mieszkania wspomagane. Dotychczasowa nomenklatura już się przyjęła 

w środowisku – nie warto wprowadzać nowych definicji już istniejących pojęć. 

b. Gdzie obecnie są osoby potrzebujące mieszkań? Są w: domach rodzinnych, ZAZ-ach 

WTZ-ach, DPS-ach, Domach Dziecka, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, 

ZOL-ach. 
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c. Do mieszkań treningowych powinny trafiać osoby: niesamodzielne, w formule 

czasowej z treningiem samodzielności. Powstaje pytanie co dalej po mieszkaniu 

treningowym: powrót do DPS, do rodziców a może do mieszkań wspomaganych lub 

socjalnych (w zależności od tego jak sobie osoba poradzi)? W treningowych 

mieszkaniach powinny moc tez uczestniczyć osoba niepełnoletnie. 

d. Do mieszkań wspomaganych powinny trafiać osoby: którym zastępują one pobyt 

w instytucji, dla osób wymagających całodobowego wsparcia, usług asystenckich 

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

bez regulaminu” w duchu usamodzielniania a także integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych. 

e. Zgłaszane jest niebezpieczeństwo standaryzacji – w ofercie i w dostosowaniu lokali 

a tymczasem ważne jest indywidualne podejście do potrzeb danej 

niepełnosprawności.  

f. Silny postulat zniesienia ust. 14. 

2. Jaka pomoc w mieszkaniu chronionym? Jakie potrzeby mają zaspokoić mieszkania 

chronione? Jakie usługi są potrzebne dla ich mieszkańców? 

a. Tu konkretne uwagi/zmiany dotyczące korekty projektu z dnia 27 marca 2017 r. 

ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”: 

i. Ust. 10 – należy dodać „w stopniu umiarkowanym” jak jest na ulotkach 

reklamujących program. Np. Autyści często maja stopień lekki więc będą 

wykluczeni z tej oferty. 

ii. Ust. 3 rozszerzyć na organizacje pozarządowe (nie tylko OPP) 

iii. Ust. 14 kontrowersyjny punkt wiele osób postuluje po prostu wykreślenie – 

zadają pytanie Co z mieszkańcami DPS-ów, którzy też mogliby podjąć 

usamodzielnienie. 
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iv. Ust 15 kontrowersję budzi zakres minimalnych wymogów ustalanych przez 

właściwego Ministra. Standard dostosowania powinien jednak uwzględniać 

rodzaj niepełnosprawności a nie być ogólnym standardem. Szereg 

argumentów: różne mają potrzeby różne niesprawności, dla Autystów 

pokonywanie barier wręcz jest wskazane jako element terapeutyczny, 

dostosowanie do wszystkich rodzajów jest bardzo drogie i wymaga najczęściej 

nowego budownictwa nie adaptacji zasobu mieszkaniowego gmin, który 

istnieje. 

v. Korzyścią z nowelizacji wydaje się w ust. 10 poszerzenie katalogu odbiorców 

i ust. 14 – w którym wskazuje się, że DPS mogłyby tworzyć mieszkania 

treningowe dla swoich podopiecznych. 

vi. Zagrożeniem wydaje się brak finansów do ust. 10. 

b. Pytaniem pozostaje rola mieszkań w przypadku osób starszych, które nie są 

produkcyjne i w ciągu dnia nie będą podejmowały żadnych aktywności – WTZ, 

ZAZ itp. 

c. Na pytanie jaka pomoc powinna być oferowana w formule mieszkań 

chronionych/wspomaganych odpowiedź brzmi: pomoc dostosowana do rodzaju 

i stopnia niepełnosprawności danej osoby, pomoc pielęgnacyjna, pomoc 

opiekuńcza, pomoc w zarządzaniu życiem (w tym społecznym także),  

d. Powstało pytanie o pobyt docelowy, które wzbudziło wiele kontrowersji. Co 

z osobami których stan się już raczej nie zmieni, nie poprawi a także starszymi. 

Jak może wyglądać dla nich oferta w przypadku konieczności umów okresowych? 

e. Nazewnictwo – proponowane są: pojęcia mieszkanie chronione i/lub wspomagane 

i treningowe. Czyli jako rozłączne formy a nie jak proponuje dyskutowana 

poprawka.  

3. Jakie skutki mogą mieć zmiany proponowanej nowelizacji dla już realizowanych 

form wsparcia? Co z wytycznymi programu POWER, na podstawie których już 

rozstrzygnięto konkursy? Czy da się je pogodzić? 
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a. Wskazane zostały raczej zagrożenie obecnego stanu podwójnego nazewnictwa. 

Zagrożenie podwójnej terminologii - może powodować w gminach opór przed 

podejmowaniem działań, co będzie ze szkodą dla odbiorców ale nie ma jasności co 

miałoby się stać w przypadku zawartych już umów POWER na realizację działań – 

czy umowy będą negocjowane czy aneksowane a formy realizacji zadań zmieniane? 

To rodzi wizję chaosu organizacyjnego. 

b. Wydaje się ważne by dopracować art. 53 i ustanowić dwa typy (chronione 

i wspomagane) są postrzegane już jako dwa rodzaje oferty i nie warto iść pod prąd 

terminologii, która już jest osadzona w świadomości społecznej osób zajmujących 

się ta problematyką. 

c. Obawa przed tworzeniem wspólnot mieszkaniowych – warto raczej myśleć 

o indywidualnych gospodarstwach domowych z dopisanymi do nich usługami. 

W innej grupie mocny głos dotyczący tego żeby nie tworzyć gettoizacji w przypadku 

oferty mieszkań.  

4. Ważne kwestie, których nie obejmuje projektu z dnia 27 marca 2017 r. ustawy 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”: 

a. Uczestnicy nie zgadzają się, aby kwalifikacji do mieszkania dokonywał pracownik 

socjalny – powinna to być Rada programowa lub ktoś merytoryczny z placówki, 

która prowadzi mieszkanie (najczęściej NGO które ma zadanie zlecone przez 

gminę). 

b. Wskazywano brak opisu finansowania Asystentów rodziny w mieszkaniach 

chronionych. 

c. Projekt ustawy wyklucza z treningu mieszkaniowego osoby, które wymagają 

całodobowej opieki (także w mieszkaniach wspomaganych). 

d. Należy rozszerzyć katalog organizacji, która mogą prowadzić mieszkania – 

poza OPP. 
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e. Katalog osób, które mogą być objęte mieszkaniami – szczególnie treningowymi – 

powinien być rozszerzony o osoby bezdomne. Są dla nich tworzone programy 

przywracania do społeczeństwa - szuka się im pracy reguluje inne świadczenia, ale 

nie ma możliwości zapewnienie im miejsca w mieszkaniu (a nie są to osoby 

niepełnosprawne, nie posiadają orzeczeń). 

f. Postulat, by starsi rodzice i dzieci nie były rozdzielane przy kierowaniu do mieszkań 

chronionych. Wydaje się jednak to postulat utopijny – w totku dyskusji wybrzmiał 

argument mówiący o prawie dorosłych osób niepełnosprawnych do 

usamodzielniania oraz mówiący, że mieszkalnictwo nie może być filią DPS-ów. 

Wydaje się więc, że dla osób starszych z dziećmi niepełnosprawnymi powinien być 

system asystentury mocniej rozwinięty aniżeli kwestie mieszkań chronionych czy 

wspomaganych. 

g. Niepokojące jest dla odbiorców, że nie ma rozróżnienia na specyficzne 

niepełnosprawności. Posługiwanie się jakimiś średnimi powoduje, że są grupy 

niepełnosprawności, które przestają się „opłacać” (gł. autyści wymagają bardzo 

drogiego wsparcia). Już teraz istnieje podskórne zjawisko „castingów do WTZ czy 

ZAZ” gdzie przyjmowane są osoby, którym zapewnienie wsparcia jest po prostu 

tańsze.  

h. Pojawił się postulat skreślenia wymogu 3 osób w mieszkaniu. 

i. Przydzielanie prowadzenia mieszkań chronionych w drodze konkursu ofert przez 

gminy nie jest dobrą propozycją, ponieważ są to formy wsparcia wieloletnie 

i nie można po 2 latach powiedzieć, że konkurs wygrała inna organizacja i teraz ma 

innych swoich podopiecznych. Kwestia ciągłości współpracy z podmiotem 

prowadzącym mieszkalnictwo jest bardzo istotna. To uwiarygadnia te organizacje, 

ale też pozwala im przedstawić oferty dobrej jakości. Nie pracują przecież z osobami 

„łatwymi”, których dysfunkcje są możliwe do wyeliminowania czy szybkiej zmiany. 

j. Ważne by w tzw. miejscach interwencyjnych, domach chronionych nie łączyć osób 

ze schorzeniami, które będą sobie przeszkadzać - przykład autysty i depresanta lub 

niepełnosprawnego intelektualnie, który jest np. krzyczący i głośny. 
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k. Brakuje prawnej możliwości, by gdy odejdzie rodzic dziecka niepełnosprawnego 

posiadający mieszkanie – mogło być one prawnie (notarialnie) przekazane w zasoby 

gminy. W tym mieszkaniu jego dziecko mogłoby spokojnie funkcjonować wraz 

z opieką a niejako w zamian gmina zyskałaby mieszkanie, które mogłoby być 

mieszkaniem chronionym również dla kolejnych potrzebujących. Powinna być 

stworzona prawnie taka możliwość” [M. Szostakowska].  

 

Przeprowadzony warsztat pozwolił uzyskać najpełniejszy obraz wyzwań i zagrożeń we 

wprowadzanym rozwiązaniu odnośnie kwestii mieszkalnictwa. 

WARSZTAT „ASYSTENT RODZINY” 

Materiały zgromadzone w trakcie warsztatów „Skoordynowana opieka medyczna 

nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, 

rola asystenta rodziny” oraz „Asystent rodziny” (17.10.2017, moderator Dorota Cichocka) 

poddano analizie.  
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Przeprowadzone warsztaty na temat „Skoordynowana opieka medyczna nad 

kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola 

asystenta rodziny” pozwoliły wskazać na problem niedostatecznego przygotowania 

instytucji i profesjonalistów. Problem ten wybrzmiał w szeregu wypowiedzi uczestników 

warsztatu: „Instytucje zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nie mają 

kompleksowej wiedzy z zakresu uprawnień przysługujących na podstawie ustawy – dotyczy 

to w szczególności informacji, do jakich ośrodków mają kierować niepełnosprawnych 

w przypadku skorzystania przez opiekunów z opieki wytchnieniowej [głos zabierali 

pracownicy i przedstawiciele MOPS-ów]. Postulowano o szkolenia w tym zakresie 

i informator”. „Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy, by opracować katalog 

możliwego do uzyskania wsparcia oraz zakres ich dotychczasowych obowiązków nie 

pozwala na wypełnienie należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich ma pod 

opieką maksymalną ilość - 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest asystentów rodziny 

[głos zabierali asystenci rodziny (najliczniejsza grupa na sali)]. Postulowano o szkolenia 

w tym zakresie oraz odciążenie z obowiązków”. „Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny 

w przeświadczeniu społeczno-sąsiedzkim kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny, 

co powoduje pewną stygmatyzację i uczestnicy wyrazili obawy co do negatywnego obioru 

asystenta rodziny jako osoby pomagającej. Padła propozycja zmiany nazwy lub 

wyodrębnienia osoby/osób zajmujących się tylko rodzinami z osobami niepełnosprawnymi 

[głos zabierali uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na warsztatach]” 

[D. Trawkowska].  

Podobne wnioski zostały zaprezentowane przez moderatorkę D. Cichocką: 

„1. Instytucje zobligowane do świadczenia pomocy (MOPS) nadal nie posiadają 

kompleksowej wiedzy z zakresu uprawnień przysługujących na podstawie ustawy – dotyczy 

to w szczególności informacji do jakich ośrodków mają kierować niepełnosprawnych 

w przypadku skorzystania przez opiekunów z opieki wytchnieniowej. Głos zabierali 

pracownicy i przedstawiciele MOPS-ów. Postulowano o szkolenia w tym zakresie 

i informator, jak również o przyspieszeniem prac związanych z wytycznymi ministerialnymi; 
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2. Asystenci rodziny nie mają kompleksowej wiedzy, by opracować katalog możliwego do 

uzyskania wsparcia oraz zakres ich dotychczasowych obowiązków nie pozwala na 

wypełnienie należycie dodatkowych zobowiązań – większość z nich ma pod opieką 

maksymalną ilość 15 rodzin. W niektórych rejonach brak jest asystentów rodziny. Głos 

zabierali asystenci rodziny oraz przedstawiciele instytucji pozarządowych reprezentujący 

rodziny z dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi. Postulowano o szkolenia w tym zakresie 

oraz odciążenie z obowiązków i udostępnienie narzędzi do wykonywania pracy, m. in. 

prawnych rozwiązań pozwalających na bezpośrednią pomoc potrzebującym. Nadto grupa 

popierała formę oddelegowania jednego z asystentów rodziny do świadczenia pomocy na 

rzecz rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym/osobą niepełnosprawną; 

3. Przydzielenie rodzinie asystenta rodziny w przeświadczeniu społeczno-sąsiedzkim 

kojarzone jest z nieporadnością tej rodziny. Co powoduje pewną stygmatyzację i uczestnicy 

wyrazili obawy co do negatywnego obioru asystenta rodziny jako osoby pomagającej. Padłą 

propozycja zmiany nazwy lub wyodrębnienia osoby/osób zajmujących się li tylko rodzinami 

z osobami niepełnosprawnymi. Głos zabierali uczestnicy wszystkich środowisk obecnych na 

warsztatach; 

4. Świadczona przez asystentów rodziny pomoc winna być poprzedzona z możliwością 

pozyskania przez asystentów fachowej wiedzy w zakresie problemów zdrowotnych 

podopiecznych. Postulat zgłaszany przez samych asystentów rodziny, jak i przez 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz rodziców. 

5. Zawarte w ustawie kryterium finansowe warunkujące przydzielenie m. in. opieki 

wytchnieniowej winno uwzględniać ponoszone konieczne koszty rehabilitacji/leczenia. 

Oparcie się w tej mierze na deklaracjach PIT nie odzwierciedla faktycznie ponoszonych 

kosztów i faktycznego dochodu, jakie danej rodzinie pozostaje do dyspozycji. Głos zabierali 

uczestnicy wszystkich obecnych na sali środowisk. Nadto poruszono kwestę braku 

ośrodków do kierowania uprawnionych w ramach opieki wytchnieniowej”. 

Wnioski z tego warsztatu są spójne z uzyskanymi podczas wcześniejszych spotkań.  
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IDEA KLUBU I ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ 

Materiały zgromadzone w trakcie warsztatów WTZ – diagnoza i kierunki zmian” oraz 

„Zajęcia klubowe w WTZ” (17.10.2017, moderator Dobroniega Trawkowska) poddano 

analizie w celu uzyskania pełniejszego obrazu uwarunkowań proponowanego rozwiązania, 

postaw uczestników wobec idei utworzenia klubu przy WTZ.  

Podczas warsztatu „Zajęcia klubowe w WTZ” problem prowadzenia klubu dla 

uczestników został wprawdzie podjęty, ale część czasu na dyskusję z woli uczestników 

warsztatu, została przeznaczona na konsultację zmian z Dyrektorem Biura Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Panem Mirosławem Przewoźnikiem97.  

Podczas warsztatów „WTZ – diagnoza i kierunki zmian”, wątek organizacji klubów 

i zajęć klubowych oraz zasad przyjmowania do klubów uczestników WTZ pojawił się 

w dyskusjach. „Kluby mają na celu „umożliwienie powrotu uczestników do WTZ z powodu 

różnych okoliczności (mimo wcześniejszego skreślenia z listy uczestników), [potrzebne jest 

– DT] tworzenie klubów absolwenta, będących alternatywą dla osób pracujących 

potrzebujących wsparcia i kontaktu z placówką, którą opuścili”.  

„Pracownik WTZ zasugerował, że proponowane kluby powinny być również 

dedykowane osobom, które opuszczą WTZ ze względu na złe rokowania i będą oczekiwać 

na przyjęcie do ŚDS po to, aby mieć kontakty społeczne i nie cofać się w rozwoju”. „Padło 

pytanie w jakich godzinach i jakim zakresie czasowym będą te kluby działać”. Kolejne 

pytanie dotyczyło możliwości świadczenia usług w ramach klubu poza WTZ. Wątek ten 

szerzej dyskutowano podczas ogólnopolskiej konferencji w Warszawie (na zakończenie 

programu). Był to jednak wątek traktowany przez uczestników warsztatów „WTZ – 

diagnoza i kierunki zmian” – marginalnie, a w dyskusji która miała być poświęcona w całości 

idei klubu stał się, z woli jej uczestników, wątkiem pobocznym. 

                                                           
97 „Małgorzata Stanek WTZ w Kielcach – skupiamy się na klubie absolwenta, bo nas o to poproszono, ale 
jestem rozczarowana zapisem o klubie, narzucanie mi czegoś, co już robię i zachęta w postaci 200 zł, 
nie „wypcha” ON do pracy. Klub absolwenta to nie jest istotne w zmianach ustawowych, o których mówimy 
[D. Trawkowska]. 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

0
6

 

Pomimo takiej sytuacji, dyskusja nad ideą klubów wniosła nowe informacje: Pani 

Małgorzata Szade, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wyraziła akceptację dla zaproponowanej roli klubu: „rolą klubu, 

w przypadku osoby, która jest zaktywizowana i znajduje zatrudnienie, jest ochrona więzi 

powstałych w ramach WTZ”. Postawiono ważny problem, jak tę rolę można zrealizować. 

Pani Kamila Włodarska kierownik WTZ Ostróda wskazała, że należy się zastanowić, „kiedy 

uczestnicy klubu wsparcie mają otrzymywać, bo psycholog i instruktor „nie zmieszczą 

się” w godzinach pracy WTZ, czy to będą godziny dodatkowe, jak finansowane, ile 

godzin wsparcia, czy od ilości godzin wsparcia zależy dofinansowanie klubów? 

Z doświadczenia wynika, że ON chcą „zajść” do WTZ, ale na chwilę, jeżeli będzie to 

obligatoryjne, to będzie to niemożliwe do realizacji.” 

Dyskusję zdominował wątek zorganizowania zajęć klubowych (czas, miejsce, formy 

wsparcia), a przy tym przekonanie, że kluby nie rozwiążą problemu wędrówki po 

systemie:  

„-Sławomir Matkowski WTZ w Somoninie: kluby są dla uczestników, którzy nie rokują na 

rynku pracy, ale mają pozostać w integracji. Czy to będzie w istniejących pracowniach, 

w miejscach obok WTZ? 

- Krzysztof Flaszowski, WTZ z Krakowa – jedyna forma wsparcia, to co robiliśmy bez 

symbolicznych 200 zł. Jest to kontakt, na to nie trzeba żadnych godzin. Możliwe jest do 

1 godz. tygodniowo, robimy formy klubowe od zawsze, wykorzystuję klubowicza jako 

promocję oraz przełamywanie barier oporu innych uczestników. Jeśli narzucone kanony 

prowadzenia klubu będą poza godzinami pracy, to nie ma o czym mówić. 

- Klub nie jest alternatywą przeciwdziałania oporowi przed pójściem do pracy; Nie jest 

rozwiązany problem powrotu uczestnika po 90 dniach, gdy wówczas staje się klubowiczem, 

także co się stanie dalej gdy straci pracy po 6 miesiącach, gdy uczestnik staje w kolejce 

oczekujących. Jest to problem dla rodziców (brak poczucia bezpieczeństwa przy wyjściu 

dziecka niepełnosprawnego na rynek pracy). 

- Jak kluby mają się wpisać w nasze WTZ? 
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- W finansowaniu zmian na temat klubów jest zapis lakoniczny, projektodawca 

nie przedstawił uzasadnień sposobów wyliczenia kwoty, nie możemy wnioskować 

o trafności finansowania, jest to dodatkowe obciążenie WTZ. Bez konkretnych wyliczeń 

i pewnej struktury finansowania jest to pusty przepis.- Ks. Tomasz Szostek Caritas diecezji 

Sandomierskiej: jeżeli uczestnik z pracy wróci, co będzie jeśli ja będę miał dalej pełne 

obłożenie w WTZ i kilka osób nagle wróci po 90 dniach, czy ja za 200 zł utrzymam 

uczestnika przez kilka miesięcy, gdy mamy około 1500 zł na jednego uczestnika i pełne 

obłożenie w WTZ? Zasadnicze pytanie, gdzie uczestnicy mają pójść na rynek pracy? Także 

pytanie, co z uczestnikami, którzy nie poradzą sobie na rynku pracy – nie wszyscy wyjdą do 

pracy, także rodzice i pracodawcy nie są zainteresowani tym wyjściem. Kolejny problem to 

potrzeba zachęt dla pracodawców, którzy nie są zainteresowani zatrudnieniem ON, na 

czym polega wartość dodana zatrudnienia, praktyk, stażów ON u pracodawcy? Są 

organizacje, które mają przepływ z WTZ do ZAZ i zaprzyjaźnionych firm. Ale na staże, aby 

te ON przyjąć, to firmy nie mają warunków, udogodnień, będzie problem z odbyciem staży, 

a co mówić o zatrudnieniu. Kluby nie rozwiązują problemu „wędrówki po systemie” [DT]. 

Kolejna kwestia: ŚDS mają zagwarantowane pieniądze, zapisane, ich sytuacja wydaje się 

lepsza niż WTZ. Uwaga, że dokument nie objął postulatów zgłoszonych!!!! Kolejna kwestia: 

Czy jest zasadne, aby w orzeczeniach o niepełnosprawności było skierowanie do WTZ? 

Z doświadczeń wynika, że nie”.  

Wskazano, że kluby „to jeszcze jedno zadanie dla WTZ i naprawdę obciążające. Ludzie, 

którzy weszli na rynek pracy, nie chcą wracać do WTZ, bo uwolnili się od swojego 

środowiska. Kluby wymagają środka przymusu i mobilizacji, powroty ON dezorganizują 

nam pracę. Ja nie widzę programu klubu przy WTZ. Jest za to możliwość stworzenia 

przy innych instytucjach np. przy trenerze pracy takich klubów. Należy oderwać klub od 

WTZ, to będzie uwalnianie człowieka w sensie społecznym. Klub powinien powstać jako 

oddzielne, niezależne od WTZ ciało. Klub powinien wprowadzać ON w inne rejony 

życia, już jako człowieka pracującego. Różne są praktyki włączania wyłączającego. 

Dopiero przyjęty model rehabilitacji wyznaczać powinien projekt przepisów, aby było to 

systemowe”. 
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Pan Łukasz Owczarek WTZ w Piasecznie, Ogólnopolskie Forum WTZ mocno podkreślił, że 

„nie ma nieskuteczności WTZ, [a – DT] to, że wychodzi 2% uczestników na rynek pracy to 

jest wina systemu, ale nie WTZ. Nie ma nieskutecznych działań WTZ. Bardzo ogólny 

projekt klubów nic nam nie da. Rehabilitacja zawodowa WTZ jest na bardzo wysokim 

poziomie, ale system dookoła WTZ jest nieprzystosowany do zatrudnienia ON”. 

Pan Roman Konopka, reprezentujący WTZ w Kałkowie uznając, że prezentuje odczucia 

wielu kierowników [WTZ – DT], postawił pytanie „co trzeba zrobić, aby ustawa nam 

pomogła”. Pomimo akceptacji dla kierunku zmian – dla reorientacji w celach WTZ, 

uczestnicy dyskusji wyrażali niepokój o przyszłość WTZ, która jawiła się im jako mniej 

przewidywalna niż przyszłość ŚDS. Aby mieć poczucie kontroli nad przyszłością WTZ, jeden 

z uczestników dyskusji zaproponował: „Musimy skoncentrować się nad finansami; w czym 

jesteśmy gorsi, czym się różnimy od ŚDS, niepokoi sytuacja z nieobecnościami (takich 

sytuacji jest bardzo dużo), to nam zagraża, to są rzeczy które mogą wpłynąć na sytuacje 

WTZ” [D. Trawkowska]. 

Z przeprowadzonego warsztatu jednoznacznie wynikało, że kwestie finansowania 

WTZ, pozycjonowania się względem ŚDS, określenia wskaźników skuteczności WTZ, 

budowania relacji z otoczeniem oraz organizowanie pracy są podstawowymi i pilnymi 

sprawami. Koncepcja klubów, w ocenie autorki raportu, będzie powstawała oddolnie jako 

wynik praktyk podejmowanych (zresztą już wcześniej) przez WTZ.  
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PODSUMOWANIE 

W przeprowadzonej analizie odwołano się do wątków, które pojawiały się 

w dyskusjach prowadzonych w ramach warsztatów, w konferencjach regionalnych 

i ogólnopolskich. Warsztaty przeprowadzone w ramach ogólnopolskich konferencji były, 

w opinii autorki raportu, zdecydowanie dobrym pomysłem, dostarczyły wiele cennych 

informacji na temat uwarunkowań wprowadzanych zmian oraz barier prawnych 

i społecznych, które mają bezpośredni wpływ na trafność, skuteczność, trwałość 

i użyteczność wprowadzonych i planowanych regulacji prawnych. Warsztaty spełniły 

w znacznym stopniu funkcje diagnostyczną oraz korygującą względem propozycji resortu. 

Bez tych warsztatów i starannej pracy ich moderatorów, liczne kwestie związane 

z diagnozowaniem problemów doświadczanych przez instytucje i ludzi instytucji oraz 

kształtowaniem rozwiązań, mogłyby się odbywać bez uwzględnienia głosów rzeczniczych, 

co nie powinno mieć miejsca. Materiał zebrany w trakcie warsztatów ogólnopolskich 

zdecydowanie – w ocenie autorki raportu – umożliwia realizację postulatu kilkakrotnie 

artykułowanego przez uczestników konsultacji - kształtowania praktyki z uwzględnieniem 

istniejących już rozwiązań, wypracowanych oddolnie, w szczególnych uwarunkowaniach 

lokalnych, promowanych jako dobre praktyki oraz, w ocenie autorki raportu, spełniających 

wyznaczniki dobrych praktyk98.  

                                                           
98 Nie każdą praktykę można zakwalifikować jako dobrą praktykę. Por. D. Trawkowska Koncepcje i wyznaczniki 
dobrych praktyk w pomocy społecznej, w: A. Bartoszek, K. Czekaj, K. Faliszek, A. Niesporek, D. Trawkowska 
Instytucje wsparcia a monitoring problemów społecznych w Katowicach. Księga dobrych praktyk. Katowice 2012.  
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11. PODSUMOWANIE ZASTOSOWANEJ METODY KONSULTACJI 

11.1. ROZKŁAD WNIOSKÓW Z PODZIAŁEM NA OBSZARY MERYTORYCZNE/SŁOWA 

KLUCZOWE NA PODSTAWIE ANALIZY TREŚCI 

Zastosowana metoda analizy umożliwiła określenie głównych 

i pobocznych/marginalnych wątków w dyskursie toczącym się w trakcie konsultacji 

regionalnych (moderowana dyskusja – obrady plenarne, moderowane warsztaty), które 

odnoszą się do słów kluczowych: opieka, orzecznictwo, rehabilitacja, rynek pracy i inne. 

Ponadto szczegółowa analiza treści tych uwag umożliwiła określenie ich rodzaju: opinie, 

postulaty, uwagi korekcyjne do proponowanych/obowiązujących zapisów. Wiele razy, co 

zaobserwowała autorka raportu, w trakcie konsultacji OON podejmowali interwencje na 

rzecz własnych, osobistych spraw, korzystając z obecności przedstawicieli MRPiPS, 

prezentując sprawę na sali lub w kuluarach. Ten wątek został pominięty w analizie99. 

W opisie nie pominięto sytuacji, w których, w związku z „własną sprawą”, opiekunowie ON 

zgłaszali opinie, postulaty, propozycje korekty. Takie przypadki były bardzo częste i są 

włączone w analizowany materiał.  

KONSULTACJE REGIONALNE – SESJE PLENARNE I WARSZTATY - ZAŁOŻENIA PRZYJĘTEGO 

SPOSOBU ANALIZY. 

Uwagi i opinie, najczęściej łączyły się z postulatami zmian100. Bardzo szeroki zakres 

poruszanych spraw, a zwłaszcza wielość wątków podejmowanych podczas sesji plenarnych, 

w trakcie konsultacji regionalnych, wymaga opracowania zasad klasyfikowania. 

Uwagi/opinie/postulaty uczestników zaklasyfikowano do trzech podstawowych obszarów. 

Wnioski zostały wydzielone i potraktowane jako odrębny obszar (określono je jako uwagi 

korekcyjne).  

                                                           
99 W aneksach zawarto petycje i propozycje kierowane do MRPiPS.  

100 Niektóre wypowiedzi zawierały tylko uwagi/opinie, inne zawierały uwagi/opinie oraz postulaty zmian, 
zdarzały się również wypowiedzi mające wyłącznie charakter postulatów.  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

1
1

 

Pierwszym obszarem są potrzeby systemu wsparcia, w szczególności potrzeby 

i problemy związane z etapem diagnozowania systemu wsparcia. Zgłaszano:  

 uwagi na temat różnorodności konsekwencji niepełnosprawności na różnych 

poziomach (na poziomie ON, OON, instytucje wsparcia, środowisko zamieszkania, 

władze lokalne), 

 uwagi dotyczące różnic potrzeb różnych grup przynależących do kategorii ON i jej 

rodzina (np. OzA/ rodzina OzA), 

 potrzebę objęcia pomocą (oraz opracowania jej koncepcji) w stosunku do osób 

chorujących psychicznie/przejawiających zaburzenia psychiczne, niepełnosprawnych 

intelektualnie, ze spectrum autyzmu, chorych na mukoviscydozę i innych grup i/lub 

szczególnych sytuacji (urodzenie niepełnosprawnego dziecka, niepełnosprawność 

jako następstwo zdarzenia losowego/wypadku), 

 uwagi dotyczące stanu oferty wsparcia: „białe plamy” na mapie wsparcia, niepełność 

oferty wsparcia, luki we wsparciu, 

 uwagi związane ze stanem systemów wsparcia/ lokalnych systemów wsparcia dla 

różnych kategorii ON (poziomu i rodzajów integracji systemowej), 

 postulaty dotyczące funkcjonowania instytucji wsparcia (ŚDS, WTZ, organizacje 

trzeciego sektora), w szczególności odmienności funkcjonowania na terenach 

wiejskich, 

 postulaty związane z kierowaniem i zarządzaniem placówkami wsparcia, 

 postulaty związane ze współpracą międzyinstytucjonalną i międzysektorową, 

 potrzeby i problemy środowisk zawodowych świadczących usługi opiekuńcze, 

rehabilitacyjne, terapeutyczne, 

 uwagi dotyczące położenia społecznego nieformalnych opiekunów ON. 
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Druga grupa uwag w szczególności dotyczyła prezentacji działań wyrażających społeczną 

troskę, w postaci odmiennych form wsparcia, rozumianego jako pomoc, opieka 

i aktywizacja : 

 rodzajów wsparcia dla ON (oczekiwane/realnie istniejące), 

 rodzajów wsparcia dla OON (oczekiwane/realnie istniejące), 

 wsparcia rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem w systemie pieczy zastępczej 

(oczekiwane/realnie istniejące), 

 zaprezentowanie/popularyzowanie dobrych praktyk i „wzorów” osobowych,  

 kryteriów oceny sposobu funkcjonowania przedstawicieli systemu wsparcia w rolach 

pomocowych i opiekuńczych oraz kryteriów oceny jakości działań wspierających: 

pomocowych, opiekuńczych, aktywizujących. 

Trzecia grupa uwag dotyczyła wyznaczników jakości działania pomocowego 

i opiekuńczego i oceny tego działania (kryteria ewaluacyjne): 

 uwagi dotyczyły wyznaczników jakości opieki nad ON, w tym wyznaczników 

społecznej jakości opieki101, 

 trafnych form pomocy na różnych etapach życia ON, 

 trafnych form pomocy na różnych etapach funkcjonowania rodziny z ON, 

 trafności proponowanych w programie „Za życiem” form pomocy na różnych 

etapach życia ON,  

 trafności proponowanych w programie „Za życiem” form pomocy na różnych 

etapach funkcjonowania rodziny z ON. 

                                                           
101 M. Racław następująco rozumie społeczną jakość opieki: „Przez społeczną jakość opieki rozumiem jej jakość 
wytwarzaną w wyniku międzyosobowych kontaktów, co ma związek z relacyjnym wymiarem i współzależnym 
charakterem opieki”. Społeczna jakość opieki, pod którą należy rozumieć – zgodnie z przytoczoną definicją np. 
dążenie do ochrony trwałości relacji opiekuńczych satysfakcjonujących usługobiorcę, wspieranie opiekunów 
w ich paraprofesjonalnych rolach w ramach systemu pomocy i integracji społecznej, preferowanie 
profesjonalnego – uwzględniającego wartości i zasady pracy socjalnej charakteru relacji między 
usługobiorcami i usługodawcami, jest ideą, która powinna zostać poddana refleksji przy tworzeniu modelu 
opieki społeczności w środowisku lokalnym. Za M. Racław Kwestia opieki nad osobami starszymi a zaufanie 
społeczne, w: Kwestia społeczna u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla Profesor Józefiny Hrynkiewicz. 
Red. Naukowa: E. Giermanowska, M. Racław, M. Rymsza. WUW, Warszawa 2015, s. 320. 
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Czwarta grupa uwag – to uwagi korekcyjne czyli wnioskowane przez uczestników zmiany 

zapisów oraz propozycje wprowadzenia np. nowych aktów prawnych: 

 propozycje korekty proponowanych zapisów wybranych artykułów,  

 uwagi na temat konieczności zmian w praktyce orzeczniczej, kierunków tych zmian, 

 propozycje zmian w funkcjonowaniu WTZ i klubów, 

 proponowanie zmian w pracy asystentów rodziny, 

 w sposobach realizacji opieki wytchnieniowej, 

 w obszarze mieszkalnictwa, 

 w formach rehabilitacji społecznej i zawodowej ON, 

 w obszarze edukacji ON, w szczególności dzieci, 

 zatrudnienia ON na otwartym i chronionym rynku pracy, 

 praw ON, 

 procesu stanowienia prawa.  

Ponadto analizowany materiał z sesji plenarnych i warsztatów został oceniony pod kątem 

statusu wątków w dyskusjach plenarnych i warsztatowych - główny wątek, wątki poboczne, 

marginalne.  

Konsultacje regionalne – wątki główne, poboczne i marginalne w dyskusjach 

moderowanych.  

W ocenie autorki raportu, do głównych wątków należy zaliczyć: 

 funkcjonowanie WTZ, ŚDS, problemy instytucji i ich pracowników, 

 niepełność lokalnych systemów wsparcia (brak ZAZ, ŚDS, WTZ) oraz konflikty 

między tymi instytucjami, 

 bariery prawne i społeczne w dostępie do usług, 

 położenie społeczne opiekunów i osób niepełnosprawnych, w tym podejmowano 

problemy dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej ON oraz OON (ujawniło się 

poczucie krzywdy oraz podziały wśród opiekunów ON), 



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

1
4

 

 uwagi korekcyjne102, zwłaszcza one budziły emocje (nagradzano je brawami, 

wyrażano oburzenie, zainteresowanie). 

Do wątków pobocznych zaliczono:  

 rola NGO w obszarze niepełnej sprawności103, w tym role rzecznicze trzeciego 

sektora 

 prezentacja dobrych praktyk i wzorów osobowych, 

 problemy koordynacji w systemach wsparcia (np. ocena możliwości zastosowania 

modelu case management w organizowanej opiece/pomocy nad osobą 

niepełnosprawną w środowisku lokalnym. Pojawił się postulat, aby „wykreować 

koordynatora sytuacji osób niepełnosprawnych”), 

 kompleksowość systemu (w tym kontekście pojawił się wątek „znaczenia 

społecznego modelu niepełnosprawności dla praktyki wsparcia ON i ich rodzin, 

co znajdowało wyraz w wypowiedziach publiczności zwracającej uwagę na takie 

sprawy jak:  

o konieczność dalszego niwelowania barier ograniczających włączanie ON i ich 

rodzin;  

o znaczenie i rolę oraz potrzebę nowych identyfikacji dla opiekunów ON”, 

o „przekraczanie podziałów resortowych, ([…] postulat ujednolicenia usług 

społecznych i zdrowotnych - należy potraktować je kompleksowo)” 

[D. Trawkowska].  

 

                                                           
102 Podczas konsultacji, nie tylko w trakcie warsztatów, ale i w czasie obrad plenarnych padały ze strony 

uczestników liczne pytania dotyczące konkretnych zapisów, które budziły szczególne emocje (kwestie 

sporne): „Zastrzeżenie do informacji, że ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze będą prowadzone 

wyłącznie przez podmioty publiczne. To przekreśla cały dorobek organizacji pozarządowych, które często od 

kilkudziesięciu lat prowadzą różne instytucje w obszarze ochrony zdrowia, edukacji, PFRON, pomocy 

społecznej i takie zawężenie wyłącznie do podmiotów publicznych ten dorobek przekreśla”. I druga kwestia: 

„czy istnienie ośrodków, które mają dobre wyniki pracy są zagrożone likwidacją z racji tego, że są prowadzone 

przez OPP? [Priorytet II, pkt 2.4., 2.5.; Wczesne wspomaganie rozwoju ON]. 

103 Licznie powoływano się na własne dobre praktyki, kompleksowe lokalne rozwiązania.  
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Marginalnymi wątkami były: cele konsultacji (w I części obrad obszernie do nich 

nawiązywali przedstawiciele MRPiPS oraz inni prelegenci, zaproszeni goście) oraz trudności 

w uczestnictwie w konsultacjach104. 

KONSULTACJE REGIONALNE – WĄTKI GŁÓWNE, POBOCZNE I MARGINALNE PODCZAS 

WARSZTATÓW  

„WTZ – diagnoza i kierunki zmian” 

W ocenie autorki raportu, charakterystyczną cechą tych warsztatów była 

dominująca pozycja następujących wątków: zmiany „filozofii funkcjonowania warsztatów”, 

w rezultacie oczekiwanych zmian w celach ich funkcjonowania, wątek spraw kadrowych, 

wątek zmian w organizacji pracy WTZ w rezultacie dyskutowanej zmiany ich celu i zmiany 

w orzecznictwie oraz rola trenera pracy. Do głównego wątku należałoby również zaliczyć 

dyskutowane sprawy kontrowersyjne – zapis cofnięcia dotacji z powodu nieobecności 

uczestników, zasady sprzedaży wyrobów WTZ, projektowany zapis o niełączeniu funkcji 

w zarządzie z kierowaniem WTZ .  

Pobocznymi wątkami, które splatały się z wątkami głównymi, były: oczekiwane 

i postulowane zmiany w otoczeniu WTZ, sytuacja uczestników i ich rodzin w kontekście 

planowanej zmiany instytucjonalno-organizacyjnej (zmiana celów funkcjonowania WTZ), 

koncepcja klubu, zajęć klubowych105. 

                                                           
104 W dwóch wypowiedziach: „problem ograniczonego przepływu informacji i możliwości uczestniczenia 
w konsultacjach ze strony rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych, także tych dorosłych”, „Niektóre 
głosy dotyczyły wsparcia kobiet w ciąży i informowania w ramach programu „Za życiem”. W odpowiedzi na 
zgłaszane w ramach całej debaty na problemy z dotarciem do informacji dla rodzin głos zabrali także 
przedstawiciele fundacji zajmujących się informowaniem, a także medialnym nagłaśnianiem problemów 
rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi”  

105 Wątek ten został rozwinięty podczas warsztatu zorganizowanego 17.10.2017 r. w trakcie ogólnopolskiej 
konferencji. 
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„Wsparcie dla osób z autyzmem (OzA)” 

Do głównych wątków tego warsztatu należały: przedstawianie specyfiki potrzeb 

osób i rodzin ze spectrum autyzmu, ograniczenia/trudności związane ze wsparciem OzA 

i ich rodzin (wyznacznikami był wiek OzA, środowisko zamieszkania [miejskie/wiejskie] oraz 

przebieg procesów diagnozowania, rehabilitacji, integracji), identyfikowanie w kontekście 

ograniczenia „białych plam” na mapie wsparcia, orzecznictwo – jego stan i kierunki zmian, 

kwestie mieszkalnictwa, rehabilitacji społecznej, opieki wytchnieniowej106 i innych form 

wsparcia rodziny, funkcjonowania ŚDS - ów oraz roli ŚDS - ów we wsparciu OzA i rodziny. 

Pobocznym wątkiem była rehabilitacja zawodowa. Zaproponowano szereg uwag 

korygujących i postulatów zmian. 

„Skoordynowana opieka medyczna nad kobietą w ciąży i wczesne wspomaganie 

rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, rola asystenta rodziny” 

Do głównych wątków tego warsztatu należały: koordynacja działań w tworzonym 

podsystemie wsparcia dziecka i rodziny, komunikowanie w podsystemie i między 

instytucjami, informowanie zainteresowanych i potencjalnych beneficjentów podsystemu, 

dostęp i dostępność świadczeń i usług, koncepcja roli asystenta rodziny i profesjonalizacja 

jego działań107. Szczegółowe, poruszane sprawy, mieściły się w głównych wątkach, które 

zostały wyżej wskazane. 

                                                           
106 Poświęcony jej został jeden z warsztatów podczas konferencji ogólnopolskiej  

107 Rozszerzono ten wątek na warsztatach ogólnopolskich. 
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„Zmiany w prawie pracy i zatrudnienia opiekunów osób niepełnosprawnych (OON)” 

oraz warsztatów „Wspieranie aktywizacji zawodowej opiekunów osób 

niepełnosprawnych” (17.05.2017) i „Wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy” (17.10.2017). 

Głównymi wątkami tych warsztatów były: uwarunkowania braku aktywności/niskiej 

aktywności OON, ocena trafności rządowej propozycji aktywizacji OON, propozycje 

modyfikacji i rozwiązań. Szczegółowe, poruszane sprawy, mieściły się w głównych wątkach, 

które zostały wyżej wskazane. 

PODSUMOWANIE ZGŁOSZONYCH UWAG 

W świetle wyników przeprowadzonej analizy treści zakres głównych wątków był 

obszerny i praktycznie obejmował wszystkie priorytety programu „Za życiem” oraz 

konsultowane projekty zmian ustawowych wprowadzanych w związku z realizacją 

Programu „Za życiem”, zawarte w I i II pakiecie ustaw. 

Tym niemniej, wątek instytucjonalny: funkcjonowanie i potrzeby instytucji wsparcia: 

WTZ, ŚDS, instytucji orzecznictwa, instytucji prawa był dominujący, a przy tym ściśle 

związany z uwagami korekcyjnymi. Ponadto konsultacje odsłoniły wiele aspektów 

problemowych sytuacji różnych grup i kategorii ON oraz ukazały pogłębiony obraz 

położenia społecznego rodziców i opiekunów ON, funkcjonowania rodzin z osobami 

niepełnosprawnymi. W procesie konsultacji programu „Za życiem” można było 

zaobserwować modele rzecznictwa oraz problemy reprezentacji ON – te zagadnienia 

w kontekście pozycji i roli trzeciego sektora w pomocy ON i ich rodzinom. 
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ROZKŁAD WNIOSKÓW Z PODZIAŁEM NA OBSZARY MERYTORYCZNE/SŁOWA KLUCZOWE NA 

PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ PRZEZ ORGANIZATORA TABELI UWAG108. 

Na wstępie należy zastrzec, iż w jednej zanotowanej uwadze na ogół pojawiało się 

więcej niż jedno słowo kluczowe; większość uwag dotyczyła co najmniej 2 słów kluczowych; 

ogółem odnotowano 339 uwag, średnia arytmetyczna dla zgłaszanych uwag wyniosła 1,4. 

Poniżej znajduje się informacja o częstotliwości pojawiania się słów kluczowych 

w wypowiedziach: 

 Asystent rodziny [19] 

 Asystent ON [3] 

 Autyzm [114] 

 Edukacja/system edukacji [8] 

 Elastyczne formy zatrudnienia [2] 

 Emerytury [3]/system emerytalny [5] 

 Mieszkania chronione [15] 

 Ochrona zdrowia [4] 

 Opieka medyczna [2] opieka zdrowotna [4], opieka geriatryczna [3], świadczenia 

zdrowotne [1] 

 Opieka wytchnieniowa [26] 

 Orzecznictwo [16] 

 Pomoc psychologiczna [6] 

 Pomoc społeczna [8] 

                                                           
108 Podstawą analizy był materiał badawczy przygotowany przez autorkę raportu (zamieszczony w aneksach). 
Uzupełnieniem analizy pierwszej, jest analiza materiału opracowanego przez Caritas Polska, również 
zamieszczonego w aneksie. Analiza drugiego materiału została potraktowana jako sprawdzająca zasadność 
wniosków przedstawionych w analizie treści (wg. autorskiej koncepcji D. Trawkowskiej), a ponadto pozwoliła 
na zaprezentowanie częstotliwości obecności wybranych wątków, poprzez wskazanie słów kluczowych. 
Wyniki statystyczne (obecność w wypowiedziach słów kluczowych) należy ostrożnie traktować, z uwagi na 
odmienny sposób przygotowania sprawozdania w połowie konsultacji. Szczegółowe zmienione wytyczne 
miały bardzo duży wpływ na częstotliwość pojawiania się wątków (słów kluczowych). Materiał przygotowany 
przez Caritas Polska został opracowany i włączony do analiz, gdyż pomimo problemu ze zmianą sposobu 
analizy, osadza kierunki interpretacji wskazane przez autorkę raportu w dosłownych opiniach moderatorów 
i uczestników dyskusji.   
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 Rehabilitacja społeczna/zdrowotna/lecznicza/zawodowa/osób niepełnosprawnych 

[8], usługi rehabilitacyjne [2]. 

 Skoordynowana opieka medyczna [15] 

 Środowiskowe domy samopomocy (ŚDS) [84] 

 Świadczenia [32], w tym pielęgnacyjne [4], inne świadczenia, głównie rodzinne [28] 

 Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) [47] 

 Zakłady aktywności zawodowej (ZAZ) [5] 

 Zatrudnienie [4], w tym zatrudnienie opiekunów [2], zatrudnienie ON [2] 

 Zmiany w kodeksie pracy [14], zmiany w prawie pracy [2],  

 Inne: ubezpieczenia [1], opieka , wsparcie, rehabilitacja ON z zaburzeniami 

psychicznymi [2] i ich rodzin [3], wsparcie rodzin ON [1], wsparcie dorosłych ON [1], 

piecza zastępcza [1], ubezwłasnowolnienie [1], pomoc w domu [2], prace społecznie-

użyteczne [1].  

 

Konsultacje Programu „Za życiem” zdominowały wątki dotyczące: 

autyzmu [114], ŚDS [84], WTZ [47], świadczeń [32], opieki wytchnieniowej [26], 

asystentury [22].  

Częstotliwość pojawiania się słów kluczowych potwierdza wnioski z analizy 

treści. Przygotowana autorska analiza treści zawiera ponadto kontekst, w którym 

pojawiały się słowa kluczowe, analizę opinii, postulatów i uwag korekcyjnych wobec 

szczegółowych zapisów programu „Za życiem”. 

  Podsumowując - większość wypowiedzi stanowiły opinie i postulaty. Szczegółowo 

omówiono je na podstawie analizy dyskusji panelowych podczas konferencji regionalnych 

i warsztatów. Propozycje dotyczące korekty zapisów projektu ustawy z dnia 29.09. 2017 r. 

oraz projektu zmian z 27.03 2017 r. były mniej liczne, odnotowano je w zakończeniu opisu 

dyskusji plenarnych oraz warsztatów regionalnych i ogólnopolskich.  
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11.2. PODSUMOWANIE ZASTOSOWANEJ METODY KONSULTACJI 

Metoda konsultacji prowadzona na moderowanych spotkaniach otwartych umożliwiła: 

 poznanie oczekiwań beneficjentów proponowanych zmian, dotarcie do głównych 

adresatów proponowanych zmian oraz bezpośredni kontakt z potencjalnymi 

beneficjentami zmian prawnych, poprzez ich reprezentantów, 

rzeczników/pełnomocników, 

 konsultacje prowadzone w modelu argumentacyjno-negocjacyjnym umożliwiły 

różnym stronom (pracownikom resortu, przedstawicielom lokalnych władz, 

kierownikom instytucji wsparcia, ON i OON, przedstawicielom sektora 

pozarządowego i organizacji wyznaniowych, innym uczestnikom) zrozumienie 

źródeł i przyczyn różnic stanowisk stron uczestniczących w procesie konsultacji, 

 przeprowadzone konsultacje pozwoliły na wieloaspektowe ukazanie konsekwencji 

zjawiska niepełnosprawności, co jest niezbędne w diagnozie problemów 

społecznych; materiały z tych konsultacji są bardzo wartościowym, w ocenie autorki 

raportu, źródłem informacji w tym zakresie i mogą być wykorzystane zarówno 

w tworzeniu regionalnych i lokalnych strategii rozwiązywania problemów 

społecznych/strategii polityki społecznej, w dydaktyce, jak i w badaniach naukowych 

nad problemami społecznymi, 

 konsultacje umożliwiły w sposób bezpośredni korektę zapisów 

w przygotowywanych oraz propozycję korekt w obowiązujących aktach 

prawnych, a poprzez rozpoznanie opinii konsultowanych na temat ich skutków dla 

dalszego funkcjonowania ON i OON, pracowników instytucji wsparcia, możliwości 

zmian/wyboru kierunków działania różnych instytucji, obecnych w systemie 

wsparcia ON i ich rodzin konsultacje powinny mieć wpływ na planowane przez 

resort rozwiązania, 
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 pomogły uczestnikom – beneficjentom proponowanych przez resort zmian – 

w poznaniu swoich oczekiwań, stanowisk, w ocenie autorki raportu wpłynęły na 

rozwój rzecznictwa, w szczególności rzecznictwa spraw (model rzecznictwa 

pośredniego) w Polsce, 

 były miejscem wymiany informacji i popularyzacji dobrych praktyk, 

innowacyjnych rozwiązań w obszarze niepełnej sprawności. 

Zaangażowanie organizatora, przedstawicieli trzeciego sektora i członków 

organizacji wyznaniowych, OON i – co należy podkreślić – przedstawicieli strony rządowej, 

którzy czynnie uczestniczyli, biorąc aktywny udział w debatach i warsztatach było 

przykładem rzeczywistej troski o wspólne sprawy, a zarazem dynamiczny przebieg 

konsultacji, różnice zdań, kontrowersje, to wszystko pokazało znaczenie własnej sprawy - 

interesów instytucji i środowisk zawodowych, które są bezpośrednio związane z opieką, 

rzecznictwem spraw OON oraz interesów MRPiPS.  

Ujawnione w trakcie konsultacji zasoby i potencjały oraz ograniczenia i bariery 

środowiska OON, organizacji pozarządowych i wyznaniowych oraz instytucji wsparcia, 

wskazują, w ocenie autorki raportu, rzeczywisty obraz integracji normatywnej 

i funkcjonalnej w podsystemach wsparcia OON i w tworzącym się z dużym trudem systemie 

wsparcia109.  

                                                           
109 Stan systemu wsparcia w obszarze niepełnej sprawności, rodzaje podsystemów – M. Rymsza Aktywizacja 
polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states? Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013. 
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12. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Przeprowadzone analizy skłaniają do sformułowania następujących, ogólnych wniosków110: 

 osoby niepełnosprawne, rodzice i opiekunowie oraz reprezentujący ich interesy 

i potrzeby przedstawiciele szeregu podmiotów (organizacji pozarządowych, 

wyznaniowych i wyspecjalizowanych instytucji wsparcia społecznego: WTZ, ŚDS, 

ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie), posiadali głęboką 

wiedzę na temat niezaspokojonych potrzeb środowiska ON i OON, 

 byli również bardzo dobrze zorientowani w kwestii przewidywanych 

i niezamierzonych konsekwencji planowanych rozwiązań, które mogą się ujawnić 

w instytucjach wsparcia, w życiu rodzinnym, w społecznościach lokalnych, 

 uczestnicy konsultacji przejawiali wysoką aktywność zarówno w sferze 

identyfikowania, artykułowania i obrony własnych interesów (instytucji, grup, 

środowisk zawodowych), jak i w odniesieniu do wspólnego interesu: stworzenia 

dobrze funkcjonujących systemów wsparcia, zlikwidowania „białych plam” na 

mapach wsparcia, stworzenia wsparcia dla tych kategorii, które się 

ujawniają/ujawniły, 

 powszechnie stosowaną strategią podczas konsultacji było rzecznictwo w różnych 

modelach. 

Rekomendacje: 

 Pierwszym postulatem jest opracowanie koncepcji wsparcia dla różnych kategorii 

ON, opiekunów ON, środowisk profesjonalnie i wolontarystycznie zaangażowanych 

w świadczenie pomocy i opieki w obszarze niepełnosprawności.  

 Ważnym zadaniem jest zidentyfikowanie inicjatyw/działań oddolnych, które są 

niesformalizowane, oparte o lokalnych liderów oraz opracowanie strategii włączenia 

ich do lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. 

                                                           
110 Wnioski szczegółowe zostały zawarte w poszczególnych częściach opracowania.  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

2
3

 

 W kwestii standaryzacji WTZ, ŚDS, istotnym jest „miękkie” określenie standardu 

działania opiekuńczego, rehabilitacyjnego, terapeutycznego, pomocowego. 

Pomocnym jest opracowanie standardów reintegracji społecznej przez 

A. Karwackiego, T. Kaźmierczaka, M. Rymszę111. 

 Powinno się przeprowadzić badania lokalnych systemów wsparcia dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi i innych kategorii potrzebujących opieki/pomocy. 

 Należy przygotować i zrealizować projekty badań WTZ i ŚDS, w modelu action 

research [propozycja D. Trawkowska], których celem byłaby kompleksowa analiza 

wprowadzanych zmian na poziomie instytucji pomocy społecznej oraz jej organizacji 

formalnych.  

 Należy podjąć szersze konsultowanie projektowanych zmian w orzecznictwie. 

 Przygotować projekty wsparcia dla przedstawicieli zawodów pomocowych 

(doskonalenie zawodowe, ścieżki karier zawodowych, zasady wynagradzania, 

superwizja). 

 Powinno się przygotować koncepcje wsparcia, w tym model pracy socjalnej dla 

terenów wiejskich.  

Autorka raportu, w oparciu o swoją wiedzę ekspercką, a także postulaty nie wniesione 

wprost przez uczestników konsultacji, jednak wyrażane „w kuluarach”, formułuje ponadto 

rekomendację dotyczącą stworzenia systemu oceny projektów i promowania dobrych 

praktyk w oparciu o eksperckie zespoły (włączające „teoretyków” i „praktyków”). Konieczne 

dla takiego systemu byłoby jasne określenie kryteriów oceny innowacyjności projektów. 

 

 

                                                           
111 A. Karwacki, T. Kaźmierczak, M. Rymsza Reintegracja. Aktywna polityka społeczna w praktyce, ISP, 
Warszawa 2014. 
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ZAKOŃCZENIE  

Przedstawiony raport jest rezultatem analizy około 1000 stron materiałów 

źródłowych. Uczestnictwo w konsultacjach, w obu konferencjach ogólnopolskich, w połowie 

konferencji regionalnych, w dwu spotkaniach roboczych, w jednym warsztacie, pozwoliło 

mi z perspektywy bezpośredniego uczestnika i obserwatora zarazem, oceniać metodę 

konsultacji programu „Za życiem” oraz zmian ustawowych wynikających z programu, 

zaangażowanie organizatorów, moderatorów oraz wszystkich kategorii uczestników.  

Konsultacje były bardzo wymagającym organizacyjnie i merytorycznie 

przedsięwzięciem. Ujawniły sprzeczności interesów i opinii, a zarazem umocniły moje 

przekonanie, że w sytuacji podziałów i nierówności ludzie „w terenie”, w trosce o dobro 

wspólne, z życzliwością, poszukują trafnych i skutecznych, użytecznych i trwałych, 

a w mniejszym stopniu efektownych rozwiązań.  



 

 
 
 

   
   

St
ro

n
a2

2
5

 

SPIS RYSUNKÓW 

Rysunek 1 Drabina partycypacji ............................................................................................................ 37 

 

SPIS WYKRESÓW 

Wykres 1 Rozkład uczestników moderowanych spotkań otwartych ze względu na płeć (rozkład 

procentowy ilościowy) .......................................................................................................................... 61 

Wykres 2 Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie biorący udział w moderowanych spotkaniach 

otwartych .............................................................................................................................................. 62 

Wykres 3 Podmioty reprezentowane przez uczestników moderowanych spotkań otwartych 

(procentowo) ......................................................................................................................................... 64 

Wykres 4 Forma prawna i status podmiotów, biorących udział w moderowanych spotkaniach 

otwartych .............................................................................................................................................. 65 

Wykres 5 Uczestnicy moderowanych spotkań otwartych a województwa (rozkład procentowy) ...... 69 

 

SPIS TABEL 

Tabela 1 Lista słów kluczowych na potrzeb analizy treści uwag ........................................................... 57 

Tabela 2 Rozkład typów instytucji w poszczególnych województwach (ilościowo) na moderowanych 

spotkaniach otwartych .......................................................................................................................... 66 

Tabela 3 Warsztaty realizowane na konferencjach oraz ogólna liczba uczestników każdego 

z warsztatów.......................................................................................................................................... 74 

Tabela 4 Harmonogram moderowanych spotkań otwartych – 2 konferencji ogólnopolskich i 16 

konferencji regionalnych ....................................................................................................................... 76 

Tabela 5 Zgłoszone uwagi w trakcie warsztatu „Wsparcie osób z autyzmem”................................... 154 

Tabela 6 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu opiekunów 

osób niepełnosprawnych” w Gdańsku ................................................................................................ 183 

Tabela 7 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu opiekunów 

osób niepełnosprawnych” w Bydgoszczy ............................................................................................ 184 

Tabela 8 Uwagi zgłoszone w trakcie warsztatu „Zmiany w prawie pracy i zatrudnianiu opiekunów 

osób niepełnosprawnych” w Łodzi ...................................................................................................... 185 
 

 

 


