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„Jako osoby niepełnosprawne, mamy niestety ten problem, że często rozumiemy zbyt wiele. 

Stąd może wynikać deprywacja potrzeb wśród osób niepełnosprawnych. Z rezygnacji z 'kopania 

się z koniem'. (…) Mamy szczątkową godność - gdzieś pomiędzy deprywacją a nadziejami na 

zauważenie? U nas, nasze własne słowa - nie milczenie - są złotem. (…) nie znaczy to, że nie mam 

nic do powiedzenia. Brak mi tylko nadziei, energii i sił. Tak po prostu. A co mogę powiedzieć 

w imieniu wielu osób niepełnosprawnych: - Czujemy się traktowani protekcjonalnie, gdy mówi 

się o nas 'biedni', 'cierpiący'. Jesteśmy ludźmi z identycznymi potrzebami bytowymi, tylko 

żyjącymi w niedostosowanym świecie. - Traktuje się nas 'z góry' na niemalże każdej płaszczyźnie. 

Deprywacja potrzeb? Nie możemy liczyć na wysłuchanie i zrozumienie. Postawą nagminną jest 

politowanie, dominacja, protekcjonalizm, a nawet ignorancja i agresja. To silny atawizm wśród 

'typowych' przedstawicieli urzędów i innych instytucji administracyjnych. (…) Jedno 

z rozwiązań, które przychodzi mi do głowy, jako wizja przyszłościowa poprawy naszego 

bytowania, prawa do szczęścia oraz zmiany naszego obrazu w oczach społeczeństwa, to 

aktywne i odpłatne angażowanie nas w procesy decyzyjne. Kto, jeżeli nie państwo, może 

pokazać pracodawcom, że naszą pracę wykonujemy ponad normy, uczciwie i z pasją? 

Niepotrzebne nam kursy asertywności ani nauka pisania CV. Takie działania naprawdę często 

obrażają naszą godność. Potrzebna nam uczciwa zapłata za zaangażowanie, za inteligencję 

i zdolności. Potrzebna nam motywacja, która wyrówna szanse, zwiększy świadomość 

społeczną.” 

 

Agnieszka 
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STRESZCZENIE 

Niniejszy raport został stworzony jako podsumowanie materiału, zebranego podczas 

konsultacji prowadzonych za pomocą prośby o opinię – kwestionariusza wypełnionego na 

stronie internetowej w ramach projektu „Konsultacje+”. Składa się on z 11 części (pomijając 

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

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

formie, zakresie wybranej metody konsultacji. Ponadto raport uwzględnia wszystkie uwagi, 

postulaty, pytania, zastrzeżenia i pomysły, które zostały przesłane przez kwestionariusz 

online w odniesieniu do szeroko rozumianego systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

Uwagi te zostały pogrupowane zgodnie ze słowami kluczowymi – t agami. 

Przeprowadzone na potrzeby niniejszego raportu analizy wskazują na konieczność 

wprowadzenia modyfikacji w funkcjonujących systemie wsparcia. W raporcie rekomenduje 

się: 

1. Zmianę paradygmatu podejścia systemowego: odejście od systemu klienckiego – 

system ma wychodzić i szukać, a nie czekać, aż osoba z niepełnosprawnością sama się 

do systemu zgłosi. Podejmowane działania powinny odpowiadać na potrzeby osób 

niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością jest podmiotem, dysponującą pełnią 

praw obywatelskich, resorty mają obowiązek współpracy na rzecz stwarzania systemu, 

to nie osoba z niepełnosprawnością czy jej rodzina ma chodzić od drzwi do drzwi, tylko 

państwo ma wychodzić w kierunku tych osób. System powinien być ponadto elastyczny, 

co oznacza takie jego organizowanie, które będzie w pełni odpowiadać na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością. Być może w przyszłości będzie należało rozważyć całkowitą 

przebudowę systemu wparcia osób z niepełnosprawnością, aby w większym stopniu niż 

dziś odpowiadał potrzebom i możliwościom podmiotów niniejszych konsultacji. 
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2. Zdiagnozowanie zakresu zjawiska niepełnosprawności w środowisku lokalnym, 

w gminie, z użyciem metod mieszanych ilościowo-jakościowych, przy pomocy 

pracowników pomocy społecznej. Wskazany byłby „spis powszechny” w gminach, ale 

nie w perspektywie deklaratywnej tylko kryteriów jakościowych, wskazujących na 

występowanie niepełnosprawności. To pozwoliłoby na dobrą orientację w skali zjawiska, 

a co za tym idzie na określenie wymiaru wsparcia i dostosowania tego wsparcia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 

3. W kontekście danych o zakresie zjawiska niepełnosprawności w środowiskach lokalnych 

rekomenduje się odtworzenie ogólnopolskiej mapy instytucji i placówek wsparcia, po to, 

żeby ustalić białe plamy tego systemu, a także móc oddziaływać na JST w danym 

obszarze powiatowym/gminnym, żeby tworzyły brakujące ogniwa systemu wsparcia 

osób z niepełnosprawnością. 

4. Podjęcie wszelkich działań, prowadzących do nawiązywania trwałej i możliwie 

wielopodmiotowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami lokalnymi, tworzącymi 

system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Koordynatorem takiej współpracy 

powinien być powiat, ze względu na posiadane zadania ustawowe. W jak największym 

stopniu należy budować komunikację i współpracę pomiędzy placówkami 

odpowiedzialnymi za wczesną interwencję, instytucjami edukacji specjalnej, 

środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, zakładami 

aktywizacji zawodowej, zakładami pracy chronionej, ośrodkami pomocy społecznej, 

domami pomocy społecznej, urzędami pracy, ośrodkami zdrowia, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi w celu kompleksowego wspierania osób 

z niepełnosprawnością i ich rodzin.  

5. Zapoznanie szczegółowe z treścią uwag i ich analizą oraz w miarę możliwości 

budżetowych systemu wsparcia uwzględnienie tych z uwag, które przyczyniają się do 

podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
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1. WPROWADZENIE - SYSTEM WSPARCIA DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Współczesny świat stawia przed ludźmi wyjątkowo dużo możliwości oraz szans 

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

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

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

Jaki powinien być system szeroko rozumianego wsparcia społecznego, organizowanego 

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

środowisko lokalne, a w końcu przez system publiczny?  

Obecne systemy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w założeniu ma na celu 

zminimalizowanie różnic oraz ewentualnych negatywnych sytuacji, które mogłyby w sposób 

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

systemów wsparcia jest więc zagwarantowanie takiej sytuacji, która umożliwia normalne 

funkcjonowanie, pomimo określonego rodzaju niepełnosprawności, chroni przed 

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

borykać się z pewnego rodzaju trudnościami dotyczącymi ich zdrowia oraz realizacji 

sprawowanych ról o charakterze społecznym2. 

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

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

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

z trudnościami i problemami poprzez wspieranie zachowań alternatywnych oraz 

wykorzystywanie potencjału posiadanego przez jednostkę3. Systemy wsparcia osób 

niepełnosprawnych charakteryzują się więc bazowaniem na zachowanych umiejętnościach 

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

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

Dobre systemy wparcia bazują na zasobach, posiadanych przez osoby 

z niepełnosprawnością. 

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

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

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

działających obszarów, dodatkowo prowadzone działania podnoszą integrację osób 

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

oni również dawcami6. Takie ujęcie zjawiska niepełnosprawności jest przejawem adaptacji 

perspektywy mocnych stron, a ta docelowo prowadzi do przejmowania odpowiedzialności 

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

do realnego samostanowienia. 

Niepełnosprawność jest zagadnieniem, którego nie da się sprowadzić do wyłącznie 

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

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

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

interdyscyplinarny charakter zjawiska niepełnosprawności, a tym samym mnogość pojęć 

oraz obszarów, których może ona dotyczyć7. 

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

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

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

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

sprowadzając na nich przeróżne dysfunkcje związane z okaleczeniami oraz trudnościami 

adaptacyjnymi. 

Osoba z niepełnosprawnością według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 

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

sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub 

nabytego deficytu sprawności fizycznej lub psychicznej8. Osoba z niepełnosprawnością 

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

aby tym samym umożliwione jej było normalne życie i funkcjonowanie9. 

Podobną definicję przedstawia artykuł pierwszy Konwencji Międzynarodowej 

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

możliwości uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia oraz awansu zawodowego 

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

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

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

pracy. 

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

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

najczęściej11. W modelu medycznym niepełnosprawność to długotrwały stan występowania 

pewnych ograniczeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, który 

podporządkowany może być pod określoną jednostkę chorobową12. Ograniczenia 

spowodowane są na skutek obniżenia sprawności funkcji fizycznych, psychicznych bądź 

umysłowych u osoby z niepełnosprawnością13. Niepełnosprawność według tego podejścia to 

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

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

okresowa, wrodzona lub nabyta, ustabilizowana lub progresywna14. 

Niepełnosprawność funkcjonalna to niemożność funkcjonowania w społeczeństwie 

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

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

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

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

Wśród rodzajów niepełnosprawności można wymienić: 

 choroby neurologiczne, w tym neurodegeneracyjne; 

 niepełnosprawność ruchową; 

 niepełnosprawność intelektualną; 

 choroby układu oddechowego i krążenia; 

 niepełnosprawność narządu wzroku i głuchotę czy ślepotę; 

 niepełnosprawność słuchu i/lub mowy; 

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

 choroby układu moczowo-płciowego; 

 choroby rzadkie/genetyczne; 

 choroby psychiczne; 

 nowotwory; 

 otyłość16. 

Jaka jest skala niepełnosprawności? Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego 

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

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

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

5,5 mln osób niepełnosprawnych co stanowiło 14,3% ludności kraju. Udział mężczyzn wśród 

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

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

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

zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności, jakie ludzie zwykle wykonują 

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

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

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

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

ograniczeniami. Według dotychczas stosowanej w badaniach stanu zdrowia metodologii 

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

uwzględniano zarówno osoby posiadające prawne orzeczenie niepełnosprawności, jak 

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

poważnym. 

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



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

1
 

Warto wskazać, że w zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności 

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

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

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

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

niepełnosprawności biologicznej, jak też określania niepełnosprawności prawnej. 

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

ludzkości.19  

Liczba osób z niepełnosprawnością narasta ze względu na rozszerzanie kryteriów 

diagnostycznych, lepszą diagnozę oraz rozpoznanie większej liczby schorzeń mogących 

powodować niepełnosprawność20. 

Problem liczby osób z niepełnosprawnością może dotyczyć jeszcze większej grupy 

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

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

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

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

jakościowych niepełnosprawności21. 

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

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

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

najbliższego otoczenia zaspakajać swoich potrzeb, czyni ze zjawiska niepełnosprawności 

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

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

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

w celu minimalizowania ryzyka powstawania niepełnosprawności oraz łagodzących skutki 

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

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

wsparcie społeczne, medyczne, edukacyjne, kulturowe i inne. 

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

otaczający świat. Współczesny język potoczny kształtują przede wszystkim media 

stanowiące wzorzec zachowań komunikacyjnych. Język stosowany obecnie do pisania 

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

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

o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, by nie utrwalać negatywnych stereotypów 

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

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

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

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

niepełnosprawności, mianem osób niepełnosprawnych. Przeciwnicy takiego określania, 

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

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

niepełnosprawności, nawet w dość skromnym wymiarze. Dlatego postulują używanie 

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

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

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

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

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

w swoim światoobrazie, musi dokonać swojego suwerennego wyboru myślenia 

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

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

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

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

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

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

życia. 

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

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

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

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

samo w sobie, niepełnosprawność połączona może być z wachlarzem przeróżnych 

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

w czasie. Zaburzenia powiązane z niepełnosprawnością dotyczyć mogą każdego układu 

ludzkiego ciała i powodować mogą powstanie różnych trudności27.  

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

więcej, sposób przeżywania nieambiwalentnego przez samą osobę z niepełnosprawnością 

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

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

wiąże się przede wszystkim z występowaniem rodzaju obciążenia psychicznego zarówno po 

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

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

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

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

trudnym doświadczeniem. 

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

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

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

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

posiadają oni oprócz potrzeb charakterystycznych dla większości populacji, również potrzeby 

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

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

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

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

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

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

wszelkich innych potrzeb i celów innych interesariuszy systemu wsparcia społecznego. 

Głównymi interesariuszami systemu wsparcia społecznego są w naturalny sposób 

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

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

z niepełnosprawnością, traktowane jako odrębny odbiorca rozwiązań systemu. 

Jednocześnie wokół osoby i rodziny z niepełnosprawnością istnieje szereg podmiotów 

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

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

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

2. jednostki samorządu terytorialnego; 

3. instytucje pomocowe udzielające wsparcia osobom z niepełnosprawnością na 

poziomie lokalnym; 

4. organizacje pozarządowe; 

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

6. naukowców, badaczy zagadnienia, reprezentantów środowiska akademickiego; 

7. media. 

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

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

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

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

spójności funkcjonowania systemu. Z drugiej jednak strony mogą powstawać sprzeczności 

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

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

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

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

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

sprawnymi. 

Budowa skutecznie działającego systemu pomocowego powinna opierać się na 

promocji i diagnozie osób z niepełnosprawnością przy jednoczesnym zaspokajaniu ich 

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

jakim jest niepełnosprawność, co pozwoli na tworzenie spójnego środowiska oraz 

społeczeństwa, w którym o wiele łatwiejsze stanie się funkcjonowania osób 

z niepełnosprawnością.30 

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

z wieloma ograniczeniami, które wynikają przede wszystkim z małego poziomu 

reprezentatywności środowiska osób z niepełnosprawnością w porównaniu do ogółu, ciągle 

małymi środkami finansowymi kierowanymi na pomoc oraz wspieranie osób 

z niepełnosprawnością, istnienie sztucznych ram instytucjonalnych oraz ograniczoną pulę 

źródeł finansowania. Kolejnym problemem jest niska świadomość społeczna odnośnie 

problemu niepełnosprawności oraz stereotypy i uprzedzenia31.  

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

wymaganiom współczesnego świata i będzie uwzględniał zarówno możliwości jak i potrzeby 

osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie. System ten powinien być elastyczny 

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

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

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

wcześniej radykalność systemu, który zawsze powinien wracać do przekonania 

o nadrzędności dobra ludzkiego32. 

Jedną z metod poszukiwania rozwiązań problemów społecznych są konsultacje. 

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

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

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

stanowione tak, by respektować prawa oraz ewentualne trudności osób 

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

Społecznej zdecydowali się na zorganizowanie szerokich konsultacji społecznych w ramach 

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

wsparcia osób z niepełnosprawnością z różnymi interesariuszami tego obszaru. 

 

  

                                                           
32 J. Kossewska, Społeczeństwo wobec osób niepełnosprawnych–postawy i ich determinanty, Annales 
Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychological 14 (2003). 
33 B. Gąciarz, A. Kłoskowska, W. Pańkow. op. cit.  
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2. 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.”34 

                                                           
34 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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3. 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.”35 

  

                                                           
35 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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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 wpływu36 i konsultacji publicznych37 

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. 

                                                           
36 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. 
37 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.”38 

„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.”39 

„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. 

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

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

realizować ich zróżnicowane potrzeby. Ogólnym celem konsultacji powinno być 

poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje 

w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego w danej społeczności. 

W ramach konsultacji przedstawiciele władz mogą przedstawiać obywatelom swoje 

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

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

opinii na ten temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte”40 

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. 

 

                                                           
40 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 (11.12.2017). 
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Rysunek 1 Drabina partycypacji 

 

 

Źródło: http://partycypacjaobywatelska.pl/ 

 

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

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

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

negocjacyjnych, ale w dalszym ciągu pozostają mechanizmem odrębnym. 

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

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

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

administracji. Konsultacje są formą niesymetrycznego dialogu. Rząd zachowuje prerogatywy 

do podejmowania ostatecznych decyzji, ale też ponoszenia politycznych konsekwencji 

takiego stanu rzeczy. 

Konsultacje, w tym konsultacje publiczne są niezbędnym narzędziem do 

przeprowadzenia rzetelnej i kompleksowej Oceny Wpływu. Szeroko rozumiane konsultacje 

powinny być prowadzone przez administrację na każdym etapie podejmowania decyzji czy 

pracy nad projektowanym rozwiązaniem. Konsultacje należy rozpoczynać już na możliwie 

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

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

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

konsultacji publicznych jest zebranie uwag do projektu dokumentu rządowego od 

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

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

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

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

możliwie pełnie uargumentowanych odpowiedzi na zgłoszone uwagi. 

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

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

głos i uwagę. 

Pojęcie konsultacji publicznych odnosi się wyłącznie do prac nad projektami 

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

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

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

wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.  

Organizator konsultacji publicznych jest zobowiązany przestrzegać zarówno 

wymogów formalnych, określonych w Regulaminie pracy Rady Ministrów, jak 

i podstawowych zasad prowadzenia konsultacji.”41 

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

„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. 

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

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

obowiązkowe opiniowanie ustawy budżetowej przez członków Trójstronnej Komisji 

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

mieszkańców i organizacji społecznych w tworzenie polityk publicznych dotyczących 

ochrony środowiska. Takim obowiązkiem jest również prawo reprezentatywnej organizacji 

związkowej do opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym 

zadaniami związków zawodowych czy prawo reprezentatywnej organizacji pracodawców do 

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

pracodawców. 

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

stanowienia prawa niektóre podmioty mogą zgłosić zainteresowanie w pracach nad 

projektem założeń projektu ustawy, projektem ustawy lub projektem rozporządzenia. 

W przypadku znacznych zmian projektu, w szczególności zmiany postanowień 

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

dokumentu ponownie do konsultacji publicznych.”43 

„Bezpośrednią podstawą prawną do przeprowadzenia konsultacji społecznych 

w samorządzie są przepisy następujących ustaw: 

a. jeśli chodzi o konsultacje społeczne z mieszkańcami: 

 ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, 

 ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku, 

 ustawa samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 roku, 

b. jeśli chodzi o konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi: 

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

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

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

w innych sprawach ważnych dla wspólnot samorządowych. W realiach samorządów 

najczęstszymi konsultacjami o charakterze obowiązkowym są te wynikające z następujących 

przepisów: 

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

(konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego), 

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

projektów strategii rozwoju JST), 

 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

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

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami określają 

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

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

czyli szczegółowe zasady dotyczące uruchamiania i prowadzenia procesów konsultacyjnych 

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

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

metody zbierania opinii i dostarczania uczestnikom informacji zwrotnej).”44 

                                                           
44 Poradnik Co to są konsultacje społeczne?, op. cit. 
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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; 

 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.”45 

                                                           
45 Wytyczne … op. cit., s. 31-32 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a3

0
 

4.4. CEL, PODSTAWY I ZASADY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

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

wzmocnienie potencjału instytucji prowadzących konsultacje, czyli przede wszystkim 

pracowników instytucji stanowiącej prawo – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej. Proces konsultacji ma pozwolić wzmocnić potencjał pracowników MRPiPS 

w kontekście samodzielnego prowadzenia pogłębionych konsultacji z użyciem szerokiego 

spektrum metod. Poprzez proces konsultacji wzmocniony został również potencjał innych 

podmiotów, szczególnie odbiorców stanowionego prawa. 

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.”46 

                                                           
46https://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.”47 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. 

                                                           
47 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.48 

 

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. 

                                                           
48 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. 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a3

5
 

• 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).”49 

                                                           
49https://www.mpips.gov.pl/prezentacja/wspolpraca-administracji-publicznej-z-organizacjami-
pozarzadowymi/siedem-zasad-konsultacji.htm 
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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 

niepełnosprawne, rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, pracownicy 

instytucji wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych.  

2. Poziom skomplikowania przedmiotu planowanych konsultacji publicznych. 

Innowacyjnością opisywanych w bieżącym raporcie konsultacji było to, że przez 

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

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

generowały propozycje rozwiązań.  

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

o specyficznych potrzebach – dlatego w bieżących konsultacjach zadbano o wsparcie 

osób niepełnosprawnych poprzez likwidowanie barier w dostępie do infrastruktury 

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.50  

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

podstawowe cele planowanego procesu konsultacji publicznych. Wybrana metoda powinna 

stwarzać możliwość lepszego rozpoznania potrzeb różnych grup odbiorców i interesariuszy 

proponowanego rozwiązania, możliwość wykreowania nowych pomysłów, poprawienia lub 

uzupełnienia proponowanego rozwiązania, upewnienia się co do słuszności 

zaproponowanych rozwiązań, stworzenia schematu rozbieżności opinii wśród uczestników 

konsultacji. Dodatkowo wybrana metoda powinna stwarzać warunki do uzyskania 

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

powstania lub eskalacji konfliktu, umożliwiać osiągnięcie konsensusu odnośnie 

proponowanego rozwiązania, a także ustalenia preferencji odnośnie proponowanego 

rozwiązania lub rozwiązań.”51 

  Konsultacje w ramach projektu prowadzone były zgodnie z zasadą powszechności. 

Aby umożliwić dostęp szerokiej grupie interesariuszy i wyeliminować  przeszkody i bariery 

w zakresie dostępności, zastosowano zróżnicowanie środków przekazu i kanały 

komunikacyjne. Uczestnikami konsultacji były również osoby niepełnosprawne, a także 

rodziny z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi. Tak określona pośrednia grupa 

docelowa wymagała dostosowania procesu konsultacji w szczególny sposób. 

Projektującym proces konsultacji organizatorom zależało na tym, żeby udział w nich 

mogły wziąć osoby, które ze względu na stan zdrowia, miejsce zamieszkania i inne czynniki 

nie miały możliwości skorzystania z innych form konsultacji, prowadzonych w ramach 

projektu „Konsultacje +” (otwartych spotkaniach roboczych czy konferencjach regionalnych 

lub ogólnopolskich).  

 

                                                           
51 Ekspertyza Metody możliwe do stosowania w ramach pogłębionych konsultacji publicznych, na zamówienie 
Kancelarii Prezesa rady Ministrów, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, Warszawa, 
grudzień 2015. 
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Z powyższych względów jedną z wybranych metod prowadzenia konsultacji 

w projekcie „Konsultacje+” była prośba o opinię za pomocą kwestionariusza 

internetowego (platformy on-line). Została ona wprowadzona w szczególności w celu 

umożliwienia udziału osobom z niepełnosprawnością, a także rodzinom z dziećmi, w tym 

z dziećmi niepełnosprawnymi, których ograniczona mobilność i brak czasu związany także 

z koniecznością opieki nad dziećmi, może spowodować, że łatwiej jest im przedstawić swoją 

opinię poprzez zgłoszenie uwagi za pomocą kwestionariusza internetowego niż przez 

osobisty udział w bezpośrednich spotkaniach konsultacyjnych. 

Głównym celem takiej formy konsultacji, za pośrednictwem platformy internetowej, 

jest „zwiększenie przejrzystości i transparentności procesu legislacyjnego oraz ułatwienie 

udziału interesariuszy w procesie tworzenia prawa”52. 

Metoda ta polega na wykorzystaniu platformy do konsultacji on-line (w przypadku 

projektu „Konsultacje+” platformy www.zazycim.mrpips.gov.pl) i umożliwienie zgłoszenia za 

jej pośrednictwem treści uwagi i/lub opublikowaniu na niej dokumentu.  

Dzięki temu umożliwia się odbiorcom „wyrażenie swojej opinii na piśmie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej czy kwestionariuszy on-line. 

Metoda jest często stosowana jako podstawowa forma zbierania opinii w konsultacjach 

prowadzonych na szczeblu centralnym. Jest stosunkowo prosta do wdrożenia, jednak 

kluczowym elementem dla jej skuteczności jest zadbanie o odpowiednią dystrybucję 

informacji oraz dotarcie do interesariuszy zidentyfikowanych jako kluczowi dla procesu.  

Informacje o konsultacjach oraz zaproszenie do skorzystania z możliwości wyrażania 

opinii tą metodą można zamieścić w widocznym miejscu na stronie internetowej 

ministerstwa (w sekcji „aktualności” lub w specjalnej zakładce dedykowanej konsultacjom 

publicznym) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacje wraz zaproszeniem warto 

również przesłać bezpośrednio do odbiorców pocztą elektroniczną bądź tradycyjną 

(kluczową w tych przypadkach kwestią jest posiadanie listy interesariuszy wraz z aktualnymi 

danymi kontaktowymi, przydatne mogą być wykorzystywane przez ministerstwa tzw. 

rozdzielniki).  

                                                           
52 Wytyczne … op. cit., s. 113. 
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Ważne jest, aby wraz z informacją o konsultacjach/zaproszeniem przesłać w załączeniu 

poddawany konsultacjom materiał (np. projekt aktu prawnego), bądź określić sposób, w jaki 

można się z nim zapoznać (np. podając dokładny, najlepiej łatwy do wpisania, adres strony 

internetowej zawierającej materiał).”53 

W przypadku wyboru tej metody niezwykle ważna jest odpowiednia dystrybucja 

informacji np. poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu na stronie internetowej 

ministerstwa, stworzenia odrębnego serwisu, tak jak w przypadku „Konsultacji+” był to 

serwis www.zazycie.mrpips.gov.pl. Czasami wykorzystuje się media społecznościowe, 

a także wysyła zaproszenia do udziału w konsultacjach do różnych  grup, które mogą być 

zainteresowane konsultowanym tematem. Odbywa się to za pomocą poczty tradycyjnej lub 

mailowej wraz z podaniem terminu, w którym możliwe będzie zgłaszanie uwag. „Zapraszając 

odbiorców do wyrażenia opinii za pośrednictwem kwestionariuszy on-line, należy pamiętać 

o umieszczeniu odpowiedniego linku do ankiety, a w przypadku komunikowania się poprzez 

pocztę tradycyjną – o podaniu adresu strony internetowej, poprzez którą można wypełnić 

formularz zgłoszeniowy.”54 

Organizatorzy konsultacji powinni w tej metodzie „możliwie prostym językiem, 

przedstawić istotę propozycji, tak by użytkownik serwisu wiedział, czego dokładnie dotyczy 

dana konsultacja i jaka intencja przyświeca autorom propozycji. Warto również umieścić tam 

pytania odnoszące się do głównych dylematów towarzyszące powstawaniu propozycji 

(rozwiązania prawnego lub innego dokumentu) oraz kwestii, które w sposób szczególny 

interesują autorów. Dzięki temu uczestnikom konsultacji łatwiej jest poruszać się po 

dokumencie, a jednocześnie zwiększa się szansa na uzyskanie odpowiedzi na kwestie, 

o których z góry wiadomo, że wymagają dalszych przemyśleń”55. 

                                                           
53 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. 30-31. 
54 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. 30. 
55 http://www.rcl.gov.pl/book/252-wybrane-metody-prowadzenia-konsultacji-publicznych (11.12.2017). 
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W treści ogłoszenia umieszczanego na platformie do konsultacji on-line zostały 

przedstawione propozycje rozwiązań – w przypadku „Konsultacji +” były to (1) założenia 

Programu „Za życiem”, (2) Projekt z dnia 27 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw 

w związku z realizacją programu „Za życiem”, (3) Materiał roboczy pt. „Planowane zmiany 

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw” oraz (4) Projekt ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

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

„Warto korzystać z omawianej metody, kiedy istnieje potrzeba dotarcia do szerokiej 

i zróżnicowanej grupy odbiorców. Sprawdza się ona na etapie, kiedy gotowa jest propozycja 

rozwiązania i kiedy organizatorom konsultacji zależy na poznaniu opinii interesariuszy 

względem niej. Warto z niej korzystać również na etapie wcześniejszym, czyli diagnozowania 

problemu (kiedy propozycja rozwiązania nie jest jeszcze gotowa), w celu stworzenia mapy 

problemów czy potrzeb grup, które będą znajdować się pod wpływem nowych rozwiązań.”56 

Zaletą metody jest to, że można ją stosunkowo łatwo zastosować, nie wymaga od 

osób, które ją wdrażają specjalistycznej wiedzy czy umiejętności. Wadą jest możliwość 

zgłaszania przez komentatorów uwag niezwiązanych bezpośrednio z konsultowaną materią 

i w ten sposób generowanie „spamu” konsultacyjnego. Konieczna jest rzetelna selekcja 

zgłoszonych uwag również ze względu na kryterium adekwatności i przydatności zgłoszonej 

uwagi. 

Konsultacje z wykorzystaniem serwisu www.zazyciem.mrpips.gov.pl przyczyniły się do 

zdobycia komentarzy od dużej liczby odbiorców. Ważną zaletą jest także to, że wszystkie 

uwagi są publikowane i mają do nich dostęp wszyscy zainteresowani. Wyzwaniem (i pewnym 

ograniczeniem) jest to, że mogą z niej korzystać jedynie osoby posługujące się sprawnie 

Internetem. 

Poniżej przedstawione są działania informacyjne, które zostały podjęte w ramach 

projektu „Konsultacje+”.  

                                                           
56 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. 30. 
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4.6. DZIAŁANIA INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU „KONSULTACJE +” 

W celu umożliwienia jak najszerszej grupie odbiorców wyrażenia własnego stanowiska 

w konsultowanych kwestiach zaproszenia do udziału konsultacjach zostały skierowane do 

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

strony internetowej projektu, komunikatów medialnych oraz konsultacji eksperckich 

w programach telewizyjnych. Wszystkie działania informacyjne prowadzone były zgodni 

z podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji. 

Ogłoszenia i zaproszenia 

W ramach działań informacyjnych podjęto szeroko zakrojone akcje mailingowe, za 

pomocą których kierowano zaproszenie do zróżnicowanych grup odbiorców.  

Zaproszenia do zgłaszania uwag przez stronę wysyłano 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)).  



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a4

3
 

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.  

Strona internetowa projektu  

Od maja 2017 r. uruchomiona została strona internetowa projektu: 

http://www.zazyciem.mrpips.gov.pl. Za pomocą strony www projektu prowadzono 

konsultacje w formie prośby o opinię. Od maja do października 2017 r. formularz na stronie 

umożliwiał przesłanie propozycji zmian ustawowych. Do w/w instytucji wysyłano również 

zaproszenie do wypełnienie omawianego kwestionariusza konsultacyjnego i wyrażenie opinii 

na temat proponowanych zmian ustawowych oraz zapisów programu „Za życiem”.  

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


 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a4

4
 

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) 

dystrybuowane na moderowanych spotkaniach otwartych oraz bezpośrednich spotkaniach 

roboczych zawierały zaproszenie do konsultacji na stronie www projektu. Do wszystkich 

uczestników spotkań (otwartych i roboczych) 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 duży telefoniczny umożliwiający kontakt z ekspertem. Były to 

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

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

którego bohaterem każdorazowo była osoba z niepełnosprawnością. Taka forma 

informowania była w szczególności ułatwienie dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, 

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

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

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

Aby poinformować opinię publiczną oraz osoby i podmioty uczestniczące w projekcie 

o uzyskanym dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz 

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

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

rekrutacyjne dla uczestników konsultacji, dokumenty rekrutacyjne, ankiety i zaświadczenia 

dla uczestników szkoleń oraz inne dokumenty podawane do publicznej wiadomości 

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

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

znalazł się również na stronie internetowej. Osobom i podmiotom uczestniczącym 

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

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

dodatkowo przekazywana taką informację w formie słownej.  
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5. CHARAKTERYSTYKA ZGŁASZAJĄCYCH OPINIĘ ZA 
POMOCĄ KWESTIONARIUSZA 

W konsultacjach za pośrednictwem prośby o opinie za pomocą kwestionariusz 

internetowego (platformy on-line) zostało zgłoszone 355 uwag przez 328 osób i jedną 

organizację. 247 osób spośród zgłaszających uwagi stanowiły kobiety, natomiast 78 osób 

stanowili mężczyźni. Jedna uwaga była stanowiskiem organizacji, natomiast dwie osoby nie 

podały swoich danych, stąd nie wiadomo, jaką płeć reprezentują. 129 osób dołączyło do 

swojej uwagi załączniki, których liczba wyniosła 146 sztuk. Rozkład płci wśród uczestników 

konsultacji za pośrednictwem platformy on-line przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1 Rozkład płci osób zgłaszających uwagi 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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Uczestnicy mogli dobrowolnie podawać afiliacje reprezentowanych instytucji. 

Natomiast większość – 188 osób – nie podało tej informacji. 92 uwag pochodziło od 

reprezentantów organizacji pozarządowych, 58 uwag zgłosili reprezentanci warsztatów 

terapii zajęciowej. 4 uwagi zgłosili przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, 

4 uwagi zgłosili przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, 2 pracownicy urzędów miast, 

po 2 uwagi wpłynęły od pracowników ŚDS i ZAZ. Jedna uwaga została zgłoszona przez ROPS, 

podobnie jak 1 przez urząd wojewódzki i rodzica osoby z niepełnosprawnością.  

Ponieważ to zgłaszający uwagi decydowali o wpisywanej afiliacji może być tak, że 

spośród tych 92 organizacji pozarządowych część z nich prowadzi również WTZ, ŚDS, ZAZ. 

Stąd należy taką zmienną brać pod uwagę i traktować te dane jako wyłącznie deklaratywne. 

Rozkład podmiotów, które reprezentują uczestnicy konsultacji za pośrednictwem platformy 

on-line przedstawia wykres 2. 

 

Wykres 2 Deklaracje uczestników na temat reprezentowanych podmiotów 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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6. ORGANIZACJA PROCESU ANALIZY WNIOSKÓW 
I REKOMENDACJI 

6.1. SYSTEM ANALIZY I REKOMENDACJI WNIOSKÓW NADESŁANYCH W PROCESIE 

KONSULTACJI 

Uzyskany materiał z przeprowadzonych konsultacji publicznych został poddany 

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

wynikły wnioski i rekomendacje.  

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

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

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

badawczych czy pochodnych. Tu konsultacje byłyby takimi działaniami pochodnymi ze 

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

członkami relacji komunikacyjnej. Zastanymi danymi była treść 355 uwag, zgłoszonych 

w trakcie konsultacji pisemnych za pomocą platformy on-line wraz z załączonymi do nich 

146 załącznikami. Załączniki zostały zatytułowane nazwiskami ich autorów. W zał. 4 

w aneksie do niniejszego raportu jest zestawienie numeru uwag oraz nazw załączników 

przypisanych danej uwadze.  

Uzupełniającą metodą porządkującą system interpretowania uzyskanych 

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

związków wiarygodnych relacji pomiędzy pojęciami a zbiorami pojęć. Wiarygodność oznacza 

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

społecznym i funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych. Ta wiarygodność wyznacza 

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

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

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

wymaga uzupełnienia i o jakie elementy. 

Konsultacje on-line prowadzone były w terminie od 15 maja 2017 do 23 października 

2017, czyli przez ponad 5 miesięcy.  
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Na potrzeby dookreślenia tego celu w przypadku konsultacji prowadzonych za pomocą 

platformy on-line przyjęto, że w świetle bardzo dużej rozpiętości tematycznej uwag, 

najlepszym sposobem porządkowania uwag będzie odniesienie ich do konkretnych aktów 

prawnych i innych dokumentów strategicznych, do których nawiązują wyrażone opinie. 

To również ułatwi efektywność samego procesu konsultacji. 

Sugestie, wynikające z treści uwag zostały odniesione do treści prawodawstwa, co 

pozwala na jednoznaczne odniesienie się do przesłanych rozwiązań i postulatów. Dodatkowo 

w katalogu „inne” znalazły się te uwagi, które nie odsyłają w swojej treści do treści prawnych, 

ale dotyczą zakresu konsultowanego obszaru tematycznego. Niektóre uwagi zostały 

natomiast pozostawione bez odpowiedzi ze względu na formę wypowiedzi (obraźliwe, 

żartobliwe, nie zawierające konkretnych treści, niezrozumiałe). 

Jak zostało wspomniane powyżej konsultacje miały swoje etapy uzależnione od 

udostępnianego materiału bazowego, stanowiącego punkt wyjścia do konsultacji. Wśród 

tego materiału znalazły się przede wszystkim: 

(1) Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 

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

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

niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”; 

(3) II pakiet zmian, przedstawiony 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”, projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

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

Jednakże uczestnicy konsultacji on-line odnosili się również do 23 innych aktów prawnych, 

które są związane z wprowadzeniem Programu „Za życiem”. Szczegółowy wykaz tych aktów 

prawnych przedstawiony jest w kolejnym rozdziale. 
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Pod względem technicznym materiał zebrany za pośrednictwem formularza 

internetowego został uporządkowany w określony, spójny sposób. Do każdej uwagi został 

przypisany jej unikalny numer w kolejności napływania uwag. Następnie zapoznano się 

z treścią uwag i przypisano każdej uwadze jeden lub więcej tagów, których zestawienie 

zawiera podrozdział 6.2. W dalszej kolejności poddano analizie wszystkie uwagi, odsyłając je 

do konkretnych zapisów aktów prawnych lub zapisów w Programie „Za życiem”. Tą analizę 

przedstawiono tabelarycznie w rozdziale 9 i 10 niniejszego raportu. Zawierają one skrót 

z treści uwagi bądź uwagi z odniesieniem do konkretnego miejsca w akcie prawnym, oraz 

zestawienie wszystkich uwag, w których takie stanowisko wystąpiło. Na końcu tabeli został 

zebrane uwagi natury ogólnej bądź nie związane z głównym celem konsultacji.  

Z tej analizy wynikły wnioski, a z nich rekomendacje, które są przedstawione 

w rozdziale 11.  

6.2. WYBÓR SŁÓW KLUCZOWYCH (TAGÓW), DEFINIUJĄCYCH ISTOTĘ ZGŁASZANYCH 

WNIOSKÓW 

W ramach konkretnych kategorii wymienionych powyżej dokonano również 

oznaczenia materiału za pomocą wyodrębnionych słów kluczowych, które stanowiły niejako 

system odesłań dla osób programujących działanie określonych obszarów.  

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

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

tagów została stworzona przez partnera projektu „Konsultacje +” – Caritas Polska. Poniżej 

w formie tabelarycznej, w tabeli 1 została przedstawiona lista 89 słów kluczowych (tagów), 

użytych do oznaczenia treści uwag. 
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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.  DEFINICJA RODZINY 

9.  DIAGNOSTYKA 

10.  DOSTĘP DO LEKARZY 

11.  DOTACJA 

12.  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ (DPS) 

13.  ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA 

14.  EMERYTURA 

15.  FINANSOWANIE 

16.  FREKWENCJA 

17.  INNE 

18.  KADRA POMOCOWA 

19.  KRYTERIUM DOCHODOWE 

20.  ŁĄCZENIE PRACY ZAWODOWEJ Z OPIEKĄ ON 

21.  MIESZKALNICTWO CHRONIONE 

22.  MUKOWISCYDOZA 

23.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA 

24.  NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA 

25.  OPIEKA MEDYCZNA 

26.  OPIEKA NAD DOROSŁYMI OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYCM 

27.  OPIEKA WYTCHNIENIOWA 

28.  ORGANIZACJA POZARZĄDOWA 

29.  ORZECZNICTWO 

30.  OŚRODEK KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZY 

31.  
OŚRODEK 
REHABILITACYJNO-EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY (OREW) 

32.  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR) 

33.  PIECZA ZASTĘPCZA 

34.  POMOC PSYCHOLOGICZNA 

35.  POMOC SPOŁECZNA 

36.  POMOC W DOMU 

37.  PRELIMINARZ 

38.  PRACODAWCY 

39.  PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (PFRON) 

40.  PROMOCJA ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJE RYNKU PRACY 

41.  REALIZACJA PROGRAMU 

42.  REHABILITACJA OSÓB DOROSŁYCH 
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43.  REHABILITACJA SPOŁECZNA KOBIET Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI FIZYCZNYMI  

44.  REHABILITACJA ZAWODOWA 

45.  REHABILITACJA SPOŁECZNA 

46.  REHABILITACJA LECZNICZA 

47.  RENTA SOCJALNA 

48.  RODZICE 

49.  ROZWÓJ SIECI ŚDS 

50.  SKOORDYNOWANA OPIEKA MEDYCZNA 

51.  STANDARY LOKALOWE WTZ 

52.  STAŻ PRACY 

53.  SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ 

54.  SYSTEM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

55.  SYSTEM EDUKACJI 

56.  SYSTEM REFUNDACJI 

57.  ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS) 

58.  ŚDS TYPU „D” I „E” 

59.  ŚRODKI FINANSOWE 

60.  ŚWIADCZENIA 

61.  ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE 

62.  TRANSPORT 

63.  TRENER PRACY 

64.  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

65.  UCZESTNICY 

66.  UPRAWNIENIA DO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

67.  USŁUGI WSPIERAJĄCE 

68.  UWAGI TECHNICZNE 

69.  WCZESNA INTERWENCJA 

70.  WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA DLA OPIEKUNÓW ON 

71.  WIEK EMERYTALNY 

72.  WSPARCIE MIESZKANIOWE 

73.  WSPARCIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

74.  WSPARCIE RODZIN UCZESTNIKÓW 

75.  WSPOMAGANE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE 

76.  WSPRACIE MIESZKANIOWE 

77.  WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ (WTZ) 

78.  ZABURZENIA PSCHICZNE 

79.  ZABURZENIA CZYNNOŚCI PSYCHICZNYCH 

80.  ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY 

81.  ZASIŁKI OPIEKUŃCZE 

82.  ZATRUDNIANIE OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

83.  ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

84.  ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 

85.  ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCH) 

86.  ZAKŁAD AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ (ZAZ) 
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87.  ZESPÓŁ DOWNA 

88.  ZMIANY W PRAWIE PRACY 

89.  ZNIŻKI TRANSPORT 

źródło: opracowanie zbiorowe osób zaangażowanych w projekt Konsultacje+ 

 

Każdej uwadze w zestawieniu uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line 

przyporządkowano jeden lub więcej tagów, opierając się na powyżej liście. 
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7. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH 
PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”, KTÓRYCH DOTYCZYŁY 
ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW UWAGI  

Uczestnicy konsultacji za pośrednictwem platformy on-line odnosili się w swoich uwagach do 

następujących aktów prawnych i dokumentów: 

1. Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 

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

2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 

(Dz.U. 2017 poz. 1851) 

3. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2017 poz. 1844) 

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

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

Społecznych (Dz.U. 2017 poz. 1383 ze zm.) 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 

poz. 882) 

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

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

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

9. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. 2013 poz. 982 ze zm.) 

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

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

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

12. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem” 

(Dz. U. z 2016 poz. 1860) 

13. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2016 

poz. 157) 

14. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769
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15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635) 

16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. 

w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015 

poz. 1110 ze zm.) 

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 

2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587) 

18. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie 

kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U. 2002 

nr 17 poz. 162 ze zm.) 

19. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie 

środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586 ze zm.) 

20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(Dz.U. 2012 poz. 594 ze zm.) 

21. Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 

22 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia 

koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" 

22. Projekt z dnia 27 marca 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z realizacją programu „Za życiem” 

23. Projektu ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych 

innych ustaw. 
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8. ANALIZA KONSULTOWANYCH PROJEKTÓW AKTÓW 
PRAWNYCH W KONTEKŚCIE ZGROMADZONYCH 
OPINII 

W procesie konsultacji za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (platformy 

on-line) 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), ustawie 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 on-line 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 . 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”, opracowanych przez Biuro Pełnomocnika 

Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz (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. Uczestnicy 

konsultacji on-line zgłaszali ponadto uwagi do innych, funkcjonujących w rzeczywistości 

prawnej aktów, które zostały wymienione w rozdziale 7 niniejszego raportu.  

W kolejnych podrozdziałach niniejszego raportu przedstawione są uwagi w formie 

tabelarycznej, zgłaszane przez uczestników konsultacji on-line do zapisów następujących 

dokumentów: 

(1) Projektów I i II pakietu zmian w różnych ustawach, wynikających z wdrażania 

Programu „Za życiem”, zawarte w tabeli 2. 

(2) Uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu 

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

„Za życiem”, zawartych w tabeli 3; 

(3) Innych obowiązujących aktów prawnych, które dotyczą funkcjonowania systemu 

wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, zawartych w tabeli 4; 

Sposób opracowania tego materiału został omówiony w rozdziale 6 niniejszego raportu.
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8.1. ANALIZA UWAG ZGŁASZANYCH DO I ORAZ II PAKIETU  

Tabela 2 zawiera analizę uwag zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem platformy on-line do projektów aktów 

prawnych, wypracowanych w ramach I i II pakietu zmian w wybranych ustawach.  

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

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 
Numer uwagi, 
zawierającej 

postulat 

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

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

10 

2.  Art. 53 ustawa o 
pomocy społecznej 

Proponuje się dopisanie w ustawie o pomocy społecznej wspomaganych wspólnot 
mieszkaniowych. Powinna to być usługa społeczna niezależna od tego, kto jest 
właścicielem domu lub mieszkania i czy są w nim bariery architektoniczne. Wiele osób z 
niepełnosprawnością nie potrzebuje likwidacji barier, bo nie są niepełnosprawne ruchowo. 
Gminy mają niewykorzystane mieszkania, które mogą przeznaczyć na wspomagane 
wspólnoty mieszkaniowe. Dużo rodziców buduje domy dla kilku lub kilkunastu osób, ale nie 
może dostać środków na ich prowadzenie, bo nie są to ani mieszkania chronione, ani 
rodzinne domy pomocy. Nie mogą to być domy pomocy społecznej, bo konieczne jest 
spełnienie standardów, które bardzo podnoszą koszty stałe. Dom pomocy społecznej 
bilansuje się dopiero przy kilkudziesięciu mieszkańcach. 

11,14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 145 
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3.  Postulat wprowadzenia w ustawie o pomocy społecznej zapisu o finansowaniu mieszkań 
chronionych i wspomaganych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

89 

4.  Ustęp 13 powinien brzmieć: „Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (w 
porozumieniu z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych jeżeli takowy 
jest) określi, w drodze rozporządzenia, minimalne standardy usług świadczonych w 
mieszkaniach chronionych oraz minimalne standardy pomieszczeń w mieszkaniu 
chronionym, kierując się potrzebą zapewnienia właściwych usług i pomocy oraz 
uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne osób kierowanych do 
mieszkania chronionego odpowiedniego rodzaju.” 

109 

5.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia placówek, które będą zapewniać dzienne wsparcie dla osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami (w tym osób leżących) powyżej 25 
roku życia w formie placówek pobytu dziennego  

89 

6.  Rządowy projekt 
ustawy o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 12 
kwietnia 2017 

Należy wprowadzić zatrudnienie wspomagane (usługę trenera pracy), przeznaczoną dla tzw. 
„osób z zaburzeniami psychicznymi”, czyli: osób niepełnosprawnych intelektualnie, osób z 
autyzmem i osób chorych psychicznie. Te osoby nie mają szans by poradzić sobie ze 
znalezieniem i utrzymaniem pracy bez pomocy drugiej osoby (trenera pracy), w tym na stałe, 
czasami w bardzo małym zakresie. 

11, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 89, 145 

7.  art. 2 pkt 16b;  wyklucza: 
1. osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dla niepełnosprawnego dziecka, niebędące 
opiekunem prawnym, które nie złożyły wniosku o przysposobienie- na mocy definicji rodziny 
z art.3 ustawy „Za życiem” 

9,  
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Rządowy projekt 
ustawy o zmianie 
ustawy o promocji 
zatrudnienia i 
instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 
12 kwietnia 2017 

2. opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy nie są uprawnieni do pobierania 
świadczenia pielęgnacyjnego (zaznaczone łącznie punkty 7 i 8 w orzeczeniu o 
niepełnosprawności) 
3. opiekunów osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności- w tej 
grupie w znacznej mierze znajdują się osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
umiarkowanego stopnia oraz osoby z zespołem Downa, a więc absolutnie niesamodzielne i 
wymagające opieki, tym samym będą ce w sytuacji wykluczenia opiekuna z rynku pracy 
przez konieczność sprawowania opieki 
4. opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
propozycja zmian: 
„16b) opiekunie osoby niepełnosprawnej – oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 
3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. Poz. 
1860), oraz osoby pełniące funkcję niezawodowych rodzin zastępczych, opiekujących się 
dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej 
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji oraz lub konieczności stałego współudziału na co 
dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą 
niepełnosprawną ze znacznym lub umiarkowanym * stopniem niepełnosprawności;”, 

8.  art. 49 pkt 7 Rządowy 
projekt ustawy o 
zmianie ustawy o 
promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku 
pracy oraz niektórych 
innych ustaw z dnia 
12 kwietnia 2017 

w art. 49 w pkt 6 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 
„7) poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu opiekunom osoby 
niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających 
świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów 
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów”; 
7a) opiekun osoby niepełnosprawnej pobierający świadczenie pielęgnacyjne lub 
specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna zrzeka się go w dniu podpisania 
umowy (zlecenia, o pracę, środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.) 

9 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1530072:part=a71u2p9:nr=3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1530072:part=a71u2p9:nr=4&full=1
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*) zasadne może być zawężenie tej grupy do osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem) 
uzasadnienie: 
zastosowanie zapisów zaproponowanych w projekcie zmian ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, wykluczając absolutnie wszystkich opiekunów osób 
niepełnosprawnych wymagających wsparcia w powrocie na rynek pracy sprawi, że są to 
działania pozorne, nie mające absolutnie żadnego znaczenia dla tej grupy odbiorców... 

II pakiet zmian 
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 

1999 Nr 60 poz. 636) 

9.  10. Art. 3 Postuluje się wydłużenia zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku opieki nad 
dzieckiem chorym ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o 
niepełnosprawności, ale nie do 18 roku życia tylko do końca jego życia, gdyż po 18 roku życia 
stan osoby się nie poprawia. 

141, 166 

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

11.  art. 2 w pkt 11 
 

wniosek o doprecyzowanie pojęć z punktu 13-17. Artykuł ten powinien brzmieć: „12) stażu 
aktywizacyjnym – oznacza to nabywanie przez osobę niepełnosprawną umiejętności 
praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy oraz majętności społecznych 
niezbędnych do wykonywania czynności zawodowych, bez nawiązywania stosunku pracy z 
pracodawcą", 
„13) praktykach zawodowych – oznacza ...", 
„14) trenerze pracy – oznacza ... ", 
„15) rehabilitacji – każdorazowo oznacza zarówno rehabilitację społeczną  
i zawodową, zwaną dalej rehabilitacją", 
„16) zajęciach klubowych – oznacza ...", 
„17) innej pracy zarobkowej – oznacza ...". 

177, 178, 197, 
198, 192, 200, 
218, 250, 252, 
286, 289, 290, 
295, 298, 302, 
303, 348, 336, 
337, 338, 339, 
351,  
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12.  Art. 2 ust. 2a Postuluje się zapis: „W przypadku przedstawienia w trakcie zatrudnienia u danego 
pracodawcy kolejnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, osobę 
niepełnosprawną wlicza się do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na zasadach 
ostatnich orzeczenia, w okresie do 3 miesięcy poprzedzających dzień przedstawienia tego 
orzeczenia.” 
Zmiana ta jest ważna z perspektywy ZAZ-ów 

297 

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

138, 259, 260, 
261, 262, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 352, 353, 
354, 355, 

14.  Art. 10a, ust. 1  
 

„1. Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę utworzoną w celu 
zapewnienia osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwości 
rehabilitacji społecznej i zawodowej, w szczególności w celu pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. 

177, 178, 192, 
197, 198, 200, 
218, 250, 252, 
257, 258, 276, 
279, 286, 290, 
303, 336, 337, 
338, 339, 351, 

15.  Postuluje się zapis: 
“Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę utworzoną w celu 
zapewnienia osobom z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w szczególności w celu pozyskania lub 
przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.” 
Uzasadnienie:  

295, 302, 306, 
320, 333, 
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Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wskazuje że każda osoba 
z niepełnosprawnością powinna mieć zagwarantowane prawo do pracy. 

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

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

3. Warsztat prowadzi działalność polegającą na wytwarzaniu przedmiotów i/lub usług 
użytecznych społecznie i gospodarczo celem ich sprzedaży. 

317  

17.  Postulat skreślenia zapisu: „w szczególności w celu pozyskania lub przywracania 
umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”, skoro wcześniej równocześnie mówi 
się zarówno o rehabilitacji społecznej jak i zawodowej 

346 

18.  Art. 10a ust. 1a i 1b –  
 

Proponuje się dodanie pkt 6) o brzmieniu 
np. „innych danych jeżeli są niezbędne ze względu na objęcie uczestnika i jego rodziny 
bardziej kompleksową pomocą organizatora WTZ” 

259, 260, 261, 
262, 263, 264, 
265, 266, 267, 
268, 269, 270, 
271, 272, 273, 
352, 353, 354, 
355,  
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19.  Art. 10a, ust. 1a  Postuluje się następujący zapis: 
„1a. Jednostka prowadząca w zakresie realizacji celu, o którym mowa  
w ust. 1 ma prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników warsztatu, w 
szczególności: 
1) imię i nazwisko, 
2) wiek, 
3) nr PESEL, 
4) stopień niepełnosprawności i symbol przyczyny niepełnosprawności, 
5) dane kontaktowe, 
6) wywiad i dokumentację medyczną, 
7) wywiad środowiskowy. 

177, 178, 197, 
198, 192, 200, 
218, 235, 236, 
247, 250, 257, 
258, 252, 276, 
286, 290, 292, 
303, 336, 337, 
338, 339, 351,  
 

20.  Katalog wskazanych danych osobowych, którymi może dysponować Warsztat jest zbyt 
wąski. Konieczność uzyskania dodatkowych danych (w tym danych wrażliwych) np.; 
dotyczących stanu zdrowia, poziomu funkcjonowania psychospołecznego, opinii 
psychologicznych, danych medycznych –jest niezbędna do zdiagnozowania potrzeb 
uczestnika oraz stworzenia indywidualnego programu rehabilitacji. Ograniczenie tego 
katalogu danych może sparaliżować działalność rehabilitacyjną WTZ. 
Proponuje się poszerzenie katalogu danych o dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji 
prawnej, bytowej, ekonomicznej oraz dane kontaktowe członków rodziny i opiekunów 
prawnych. 
Zakres danych udostępnionych do przetwarzania przez WTZ powinien być tożsamy 
z zakresem danych przetwarzanych przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. 
Pozwoli to na usprawnienie procesu przyjmowania uczestników do WTZ. Sugerowane jest 
ponadto wprowadzenie jako obligatoryjnego elementu dokumentacji WTZ formularza 
z oświadczeniem uczestnika WTZ/opiekuna prawnego uczestnika WTZ o zgodzie na 
przetwarzanie danych osobowych w w/w zakresie. 

227, 228, 230, 
231, 237, 238, 
246, 249, 251, 
253, 255, 254, 
283, 281, 282, 
284, 297, 298, 
348, 247, 311,  
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21.  Art. 10a ust 1b.  
 

Do zmiany – drugie zdanie (35 na 30 godzin) 
Zapis ten funkcjonuje w rozporządzeniu w sprawie WTZ i budzi wiele problemów 
interpretacyjnych jak również organizacyjnych szczególnie w tych placówkach które dowożą 
uczestników, prowadząc często do takich anomalii, że uczestnik razem z dojazdem 
pozostaje ok. 10 godzin poza domem a warsztaty wydłużają czas funkcjonowania co wiąże 
się z nadgodzinami czy zatrudnianiem dodatkowych osób na co niestety placówek przy 
obecnym dofinansowaniu nie stać. Zmiana drugiego zadnia w taki sposób, że zamiast 35 
godzin wprowadzi się limit 30 godzin da WTZ elastyczność nie powodując obawy obcięcia 
dofinansowania przez nadgorliwych kontrolujących (czasami ze względu na imprezy 
wyjazdowe praca w weekend) 
Dotychczasowy zapis o 7-godzinnym pobycie uczestnika na zajęciach, dla niektórych osób 
(często mniej sprawnych lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi) jest prawdziwym 
wyzwaniem, bowiem czas od opuszczenia domu do jego powrotu wynosi 9 lub nawet ponad 
9 godzin. Opisany problem dotyka głównie dowozów na terenach wiejskich, gdzie są duże 
odległości do pokonania. 

165, 169, 177, 
178, 196, 259, 
260, 261, 262, 
263, 264, 265, 
266, 267, 268, 
269, 270, 271, 
272, 273, 289, 
292, 293, 345, 
346, 352, 353, 
354, 334, 355,  

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

304, 311 

23.  Postulat dodania kolejnego ustępu w brzmieniu: „do czasu trwania zajęć wlicza się czas 
dowozu uczestników, max. 2 godz. dziennie, jeżeli warsztat zapewnia taki dowóz ze względu 
na bariery transportowe.” 
Przemawia za tym trudna sytuacja komunikacyjna osób niepełnosprawnych z obszarów 
wiejskich! Czas dowozu na takich obszarach zajmuje sporo czasu tak, że osoba 
niepełnosprawna. będąca uczestnikiem spędzałaby poza domem większą część dnia, 
przeważnie bez obiadu. A dla większości warsztatów zmniejszenie dofinansowania ze 
względu na krótszy wymiar czasu zajęć, będzie dodatkowym problemem finansowym przy 
i tak trudnej już często sytuacji budżetowej wielu placówek. 

347 
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24.  Art. 10a, ust. 1c Postulat pozostawienia nazwy rady programowej działającej w warsztacie. Nową nazwę 
(np. „Zespół konsultacyjny do spraw warsztatów terapii zajęciowej”) można zastosować 
w odniesieniu do organu powoływanego przy staroście.  
Od początku istnienia WTZ-ów działała w nich rada programowa i nie ma potrzeby 
zmieniania jej dobrze utrwalonej już nazwy - proponowany obecnie zapis spowoduje 
niepotrzebne zamieszanie. 

181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189, 
191, 195, 239, 
247,248, 293, 
341, 342, 348,  

25.  Art. 10a, ust. 3 Niepokojące jest zawężenie zakresu kompetencji rady programowej. Obecnie rada oprócz 
opracowywania w/w dokumentów była ciałem zarządzającym WTZ – em, wspierającym 
kierownika i jednostkę prowadzącą warsztat w decyzjach dotyczących uczestników. Zmiany 
zaproponowane odbierają te kompetencje radzie przekazując je staroście, a w praktyce 
PCPR. 

136,137, 138, 
139, 140, 259, 
260, 261,262, 
263, 264, 265, 
266, 267, 268, 
269, 270, 271, 
272, 273, 352, 
353, 354, 355 
 

26.  Zmiana nazewnictwa na „Zespół do spraw opracowywania i oceny indywidualnego 
programu rehabilitacji (IPR) zwany dalej „zespołem” wprowadzi niejasności, powoduje 
konieczność zmiany w wielu dokumentach, a co za tym idzie generuje koszty nie wnosząc 
przy tym żadnej merytorycznej wartości. 
Postuluje się zachowanie dotychczasowej nazwy Rady Programowej WTZ. 

214, 227, 228, 
230, 231, 
234,237, 238, 
240, 243, 246, 
249, 254, 255, 
281, 282, 283, 
284, 340 

27.  Postuluje się poszerzenie zakresu indywidualnego programu rehabilitacji o następujące 
elementy: 
- planowany czas osiągnięcia efektów rehabilitacji; 
- metody monitoringu postępów uczestnika. 

297, 298  
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Powyższe elementy są niezbędne, aby właściwie zaplanować działania rehabilitacyjne 
i mierzyć ich efekty. Realizacja IPR co najmniej raz do roku podlega ocenie, nie oznacza to 
jednak, że dokument ten powinien corocznie być sporządzany od początku. Określenie 
planowanego czasu osiągnięcia efektów oraz metod monitorowania postępów rehabilitacji 
wpłynie pozytywnie na planowanie działań wobec uczestników WTZ. 

28.  w art. 10a ust. 3a-3d -  Postulat rozważenia, żeby praktyki i staże były tożsame z praktykami w szkołach 
zawodowych i na podstawie stosownych przepisów oświatowych zaproponować 
uczestnikom WTZ stosowne praktyki. Rozwiązało by to również drugi problem, czyli kto ma 
ponosić koszty takiej praktyki. Do kosztów takich należy chociażby przeszkolenie BHP 
praktykanta czy jego dowóz na taka praktykę co przy obecnych finansach WTZ może okazać 
się dużym problemem. 
Postulat, żeby WTZ był miejscem staży i praktyk 

259, 260, 261, 
263, 264, 265, 
266, 267, 268, 
269, 270, 271, 
272, 273, 289, 
352, 353, 354, 
355  

29.  Praktyki mają trwać 15 h tygodniowo przez 3-6 miesięcy Czas trwania praktyk jest za krótki, 
żeby przygotować osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności do podjęcia 
stażu/pracy. Ponadto, po tym okresie trzeba zmienić pracodawcę. Postulat rozważenia tego 
zapisu ponownie w kontekście dostępu WTZ do liczby przedsiębiorców, którzy w ramach 
odpowiedzialności społecznej udostępniają nam u siebie stanowiska pracy umożliwiające 
odbywanie praktyk. W wyjątkowo złej sytuacji znajdą się placówki, które ustawodawca chce 
zachęcić do podjęcia praktyk, ale na ich terenie (mniejsze miejscowości, wsie) pracodawców 
jest niewielu, a społecznie odpowiedzialnych szczególnie mało. 

217 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a6

8
 

30.  Art. 10a, ust. 3 
 

Postuluje się dodać ust. 3 w brzmieniu: 
3) Z tytułu realizacji staży aktywizacyjnych i praktyk zawodowych jednostce 
prowadzącej warsztat, przysługują dodatkowe środki, na: 
- koszt zakupu odzieży ochronnej, 
- koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP, 
- wynagrodzenie trenera pracy, 
- zwiększenie kosztów transportu uczestników do zakładu pracy,  
w którym uczestnik będzie odbywał praktyki lub staże, 
- odpłatność dla pracodawcy, u którego uczestnik WTZ będzie odbywał praktyki lub staże. 

177, 178, 192, 
197, 198, 200, 
218, 245, 247, 
250, 252, 
257,258,275, 
277, 280, 286, 
290, 303, 307, 
336, 337, 338, 
339, 351  

31.  Art. 10a, ust. 3a-3e Wnioskuje się o uszczegółowienie zasad organizacji praktyk i stażów, poziomu 
odpowiedzialności za uczestnika oraz wskazania finansowania dodatkowych kosztów tych 
rozwiązań (szkolenie BHP, delegacje pracowników lub zatrudnienie asystentów dla potrzeb 
uczestników realizujących praktykę i staż). 
Postuluje się również o wydłużenie okresu praktyk i staży do 12 miesięcy. 
Postulat zaznaczenia, że nie są to działania obligatoryjne dla WTZ 

105, 138, 139, 
140, 219, 227, 
228, 230, 231, 
237, 238, 
240,243, 246, 
249, 251, 253, 
254, 255, 281, 
282, 283, 284, 
293, 295, 302, 
306, 307, 340, 
347,  

32.  Rekomendowanie jest wprowadzenie instytucji umowy trójstronnej poprzez dodanie jako 
strony umowy uczestnika/opiekuna prawnego uczestnika w kontekście praktyk 
zawodowych i staży aktywizacyjnych  
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33.  Art. 10a, ust. 3a Realną szansą na poszerzenie instrumentów służących rehabilitacji zawodowej w WTZ jest 
umożliwienie uczestnictwa uczestnikom warsztatów w płatnych stażach zawodowych 
analogicznych do stażów zawodowych w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Taki staż może skutecznie przygotować uczestnika do pracy, 
a także pokazać, że za wykonywaną pracę będzie otrzymywał wynagrodzenie. Ten ostatni 
element stażu, tj. wynagrodzenie, jest niezbędny dla promowania zatrudniania, motywuje 
do jego utrzymania. 

138, 139, 140, 
320, 333 

34.  Postulat zwiększenia wymiaru praktyk/stażu do 35 h tygodniowo (jest to zgodne z 
wymiarem czasu pracy osoby z niepełnosprawnością, a także odpowiada tygodniowemu 
wymiarowi czasu zajęć uczestnika w WTZ);  
Stan zdrowia, poziom funkcjonowania uczestników warsztatu oraz specyfika sytuacji na 
lokalnym rynku pracy są na tyle różnorodne, że wymagają bardzo indywidualnego podejścia 
do kwestii określenia wymiaru godzin i okresu trwania praktyk/staży. Ograniczenie praktyk 
do 15 h, a stażu do 30 h może odbić się niekorzystnie na procesie aktywizacji uczestników 
WTZ. 
Ponadto:  

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

181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189, 
191, 193, 195, 
196, 214, 234, 
239, 240, 243, 
248, 340, 341, 
342, 344, 345,  
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 staż aktywizacyjny (którego form realizacji, założeń organizacyjnych nie wymienia 
się w ustawie, więc nie jest znany) powinien obejmować okres od 3 do 9 miesięcy 
(analogicznie, jak staże absolwenckie i inne, organizowane przy udziale PUP); biorąc 
pod uwagę specyfikę niepełnosprawności uczestników warsztatów (najliczniej 
reprezentowaną grupą wśród uczestników WTZ są osoby z niepełnosprawnością 
intelektualną), okres trwania stażu nie powinien być krótszy, niż w przypadku 
pełnosprawnych osób korzystających z podobnych instrumentów aktywizacji 
zawodowej. 

35.  Proponuje się wprowadzenie możliwości odbywania staży i praktyk w ZAZ. Postuluje się 
następujący zapis: 
„Na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji uczestnik warsztatu może brać udział 
w: 

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

2. Stażach aktywizacyjnych u pracodawcy, w tym w spółdzielni socjalnej lub zakładzie 
aktywności zawodowej w wymiarze 30 godzin tygodniowo przez okres do 3 
miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. 
- odbywających się na podstawie umowy……” 
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36.  Art. 10a, ust. 3b Dopuszczenie możliwości odbywania praktyk zawodowych bądź stażu zawodowego u tego 
samego pracodawcy maksymalnie trzykrotnie nie jest celowe. Celem praktyki i stażu jest 
nabycie umiejętności praktycznych w miejscu ich wykonywania. Odbycie jednokrotnych 
praktyk i stażu na określonym stanowisku przy właściwym wsparciu i odpowiednim dobraniu 
stanowiska pracy winno być wystarczające do spełniania zakładanego celu. Brak 
merytorycznych podstaw, aby celowe było kierowanie jednego uczestnika aż trzykrotnie na 
praktyki bądź staż na tym samym stanowisku u tego samego pracodawcy. Stanowić to może 
również zagrożenie wykorzystywania uczestników jako „darmowych pracowników” 
i wykonywanie tych samych czynności mimo nabycia umiejętności przez uczestników 
warsztatu. 

320, 333  

37.  Postuluje się usunięcie z zapisu słowa jednokrotnie i przyjęcie treści ustępu w brzmieniu: 
„Art. 10a ust. 3b. Uczestnik warsztatu może wziąć udział w praktykach zawodowych lub 
stażu aktywizacyjnym u tego samego pracodawcy maksymalnie trzykrotnie.” 
Treść artykułu w obecnym zapisie wprowadza nadmierną konieczność uzasadniania 
potrzeby realizacji praktyk u tego samego pracodawcy. Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że tego typu pozytywne opinie zespołu/rady programowej są jedynie 
formalnością. Zakres praktyk i ich konieczność powinien wynikać z opracowanego przez 
zespół IPR, a długość realizacji (jedno, dwu lub trzykrotna) praktyk zawodowych lub staży 
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika warsztatu. 
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38.  Art. 10a, ust. 3c To warsztat terapii zajęciowej powinien ustalać liczbę uczestników biorących udział 
w praktykach i stażach w sposób adekwatny do potrzeb i swoich możliwości 
organizacyjnych; 

181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188,189, 
190, 191, 195, 
196, 214, 217, 
234, 239,240, 
243, 248, 340, 
341, 342, 344, 
345 

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

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

193, 245, 295, 
302, 306, 307 

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

42.  Art. 10 a, ust. 4 pkt 5 
(uchylony) 

Pozostawić zapis (!) instruktorów zawodu i doradców zawodowych w składzie rady 
programowej działającej w WTZ (wg ustawy „zespołu”); wszyscy pracownicy merytoryczni 
WTZ powinni mieć prawo czynnego i pełnego udziału w radzie programowej WTZ 
(„zespole”), tym bardziej osoby, które planują i realizują działania z zakresu przygotowania 
uczestników do pracy. Wprowadzane rozwiązanie utrudni organizację pracy i 
funkcjonowanie WTZ. 

160, 181, 
182,183, 184, 
185, 186, 187, 
188, 189, 190, 
191, 195, 196, 
239, 245,248, 
297, 298, 305, 
311, 341, 342, 
344, 345,  
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43.  Art. 10a ust. 6  Postulat, żeby pierwsza ocena kompleksowa odbyła się po 5 latach. Beneficjentami WTZ są 
osoby o szczególnych potrzebach, a system pracy w większości WTZ nie pozwala w pełni 
odkryć wszystkich umiejętności uczestnika w tak krótkim czasie jakim są 3 lata dlatego 5 –
letni okres do czasu pierwszej oceny kompleksowej byłby bardziej adekwatny. Natomiast 
kolejne oceny kompleksowe w stosunku do osób którym przedłużono uczestnictwo mogło 
by odbywać się co 3 lata. 

259, 260 261, 
263, 264, 265, 
266, 267, 268, 
269, 270, 271, 
272,273, 352, 
353, 354, 355 

44.  Art. 10a, ust.6 pkt.1 
–  
 

Postuluje się zapis: 
„1) podjęcie zatrudnienia lub kontynuowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej,” 

177, 178, 192, 
197, 198, 200, 
218, 250, 252, 
286, 290, 303, 
336, 337, 338, 
339, 351  

45.  Art. 10a, ust. 7 Wyrażono wątpliwości, w jakim celu WTZ ma powiadamiać PCPR o wynikach oceny 
kompleksowej, czy należy rozumieć, że PCPR będzie odpowiadał za znalezienie miejsca w 
ośrodku wsparcia dla uczestnika, który nie ma pozytywnych rokowań co do przyszłych 
postępów w rehabilitacji czy też miejsca pracy dla uczestnika, który zrealizował program i 
jest gotowy do podjęcia zatrudnienia? Jeżeli tak to należy jednoznacznie doprecyzować 
zapis lub w przeciwnym razie go wykreślić. 

306, 320  

46.  Art. 10aa, ust. 1 Postuluje się zapis: 
„Warunkiem uczestnictwa osoby z niepełnosprawnością w warsztacie jest posiadanie 
aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zaliczeniem go do stopnia 
niepełnosprawności: umiarkowanego lub znacznego” 

138, 293, 295, 
298, 302, 306,  
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47.  Art. 10aa ust. 2  
 

Postuluje się zapis: 
„Osoba niepełnosprawna składa wniosek w sprawie uczestnictwa w warsztacie do jednostki 
prowadzącej warsztat w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, który 
podejmuje decyzję o przyjęciu osoby niepełnosprawnej do WTZ.” 

156, 177, 178, 
192, 193, 197, 
198, 200, 218, 
228, 230, 231, 
237, 238, 246, 
249, 250, 251, 
252, 253, 255, 
257, 258, 280, 
286, 290, 303, 
304, 336, 337, 
338, 339, 351  

48.  Postulat doprecyzowania w zakresie informacji przekazywanych przez PCPR do warsztatu 
terapii zajęciowej, do którego kierowana jest dana osoba niepełnosprawna. Wniosek 
w sprawie uczestnictwa w warsztacie zawiera wiele danych, które są niezbędne kadrze 
warsztatu w opracowaniu IPR i prowadzeniu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej. 
W związku z tym osoba niepełnosprawna nie powinna być zobligowana do wielokrotnego 
przestawiania tych samych informacji, a PCPR powinien mieć możliwość przekazania 
danych z wniosku do WTZ. 

297, 298 

49.  Art. 10aa, ust. 3, 5, 6 Wnioskuje się o utrzymanie w mocy dotychczasowych procedur kwalifikacji kandydatów do 
uczestnictwa w WTZ z dodaniem ostatniego etapu tej procedury tj. wydanie decyzji 
o przyjęciu przez Starostę. Będzie to bardziej optymalne dla wszystkich stron zarówno pod 
względem finansowym jak i merytorycznym. Równocześnie popiera się pomysł 
prowadzenia przez PCPR-y centralnych list kandydatów i wolnych miejsc w Warsztatach.  

140, 171, 173, 
203,285, 287, 
289, 307, 311, 
322, 346,348,  
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Uzasadnienie: Problemem może okazać się wydłużona procedura związana z przyjęciem 
nowego uczestnika do danego WTZ (w związku z proponowanym zapisem istnieje obawa 
konieczności zwrotu przez WTZ środków finansowych). Często osoby z 
niepełnosprawnością szukają miejsca w warsztatach w powiecie sąsiednim. Dlatego też 
postuluje się utrzymanie dotychczasowej praktyki stosowania umów wzajemnych pomiędzy 
powiatami w przypadku uczestnictwa w WTZ osób z różnych powiatów. 

50.  Art. 10aa, ust. 2 i ust. 
3  
 

Pozytywne jest to że teraz PCPR miały by prowadzić listę osób chętnych do uczestnictwa 
w WTZ, jednakże w zapisie tym są pewne obawy i braki, takie jak: 
- brak wymagania w ppkt. 3 wskazań do terapii co jak wynika z wyżej zamieszczonych 
zapisów konieczne jest do uczestnictwa w WTZ. 
- brak możliwości składania takiego wniosku przez WTZ – często zdarza się, że opiekunowie 
z osobą aspirującą do bycia uczestnikiem WTZ pojawia się w placówce chcąc się zapoznać ze 
specyfiką tej placówki i często na miejscu decydują o uczestnictwie więc powinna być 
możliwość złożenia wniosku o uczestnictwo do PCPR za pośrednictwem WTZ 
Ponadto zastanowić się należy czy w powiatach, gdzie znajduje się jedne warsztat potrzeba, 
żeby listy prowadziły PCPR, skoro może to robić dalej warsztat co zmniejszy biurokrację, jak 
i przesyłanie wrażliwych danych pomiędzy tymi placówkami. 

352, 353, 354, 
355, 259, 260, 
261, 262, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 293, 333  

51.  Postulat, aby zapis zastąpiono takim samym wpisem jak w przypadku innych placówek 
działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, tj. na przykład – osoba może być 
uczestnikiem na podstawie skierowania odpowiedniego lekarza specjalisty – neurolog, 
psychiatra, itp. 
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52.  Art. 10aa, ust. 4 i ust. 
5  
 

WYKREŚLIĆ 
PCPR ani starosta nie ma kwalifikacji podważać wskazań do terapii które wydał stosowny 
zespół (wyrok SN z 2009 roku) więc jeżeli są wskazania tzn. niezwłocznie należy wpisać 
osobę na listę osób oczekujących (art. 10f lub zmieniony powyżej ) niezgodne zarówno z 
prawem jak i kompetencjami jest oddanie staroście prawa do decydowania o kwalifikacji do 
WTZ. Zastanowić się należy nad rozszerzeniem kompetencji tego zespołu. Ponadto 
podejrzewać należy, że starosta osobiście nie będzie dokonywał kwalifikacji tylko upoważni 
do tego najprawdopodobniej PCPR jako jednostkę zajmującą się WTZ. PCPR nie ma w 
swoich zasobach kadrowych osób posiadających kwalifikację czy kompetencje pozwalające 
dokonywać oceny kto powinien a kto nie być uczestnikiem WTZ. Nawet same WTZ mają 
(pomimo posiadanej odpowiedniej kadry) problem dokonać takiej oceny szybciej niż po 
upływie roku. Zatem oddanie takich kompetencji PCPR czy staroście będzie implikowało: 
- dodatkowe koszty i to nawet w kwocie kilku czy kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie dla 
poszczególnego powiatu spowodowane zatrudnieniem odpowiednich osób mających 
chociażby kwalifikacje do dokonywania takiej oceny. Jednak te osoby nadal nie będą wstanie 
otrzymać stosownej wiedzy i kompetencji do dokonania tej oceny 
- lub ocena będzie dokonywana fikcyjnie na zapotrzebowanie pewnych grup, których się 
bardziej lubi lub niekorzyść innych osób bez poparcia w dowodach czy kompetencjach. 
Zatem należy pozostawić zapis mówiący o wskazaniach i osobę posiadającą takie wskazania 
niezwłocznie wpisywać na listę osób oczekujących 

173, 259, 260, 
261, 262, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 352, 353, 
354, 355 
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53.  Art. 10aa, ust. 5  Postuluje się zapis: 
5. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia 
złożenia wniosku. 

150, 173, 177, 
178, 181, 
182,183, 184, 
185, 186, 
187,188, 189, 
190, 191, 192, 
195,197, 198, 
200, 218, 
248,250, 252, 
286, 290, 293, 
295, 296, 
302,303, 306, 
310, 333, 239, 
336, 337, 338, 
339, 341,342, 
344, 351 

54.  Art. 10aa, ust. 6  
 

Postulat wykreślenia ust. 6 177, 178, 
192,197, 198, 
200, 203, 218, 
250, 252, 
300,304, 
306,320, 351,  

55.  Brak w projekcie ustawy delegacji do wydawania decyzji w imieniu starosty przez osoby 
przez niego upoważnione. 

205, 287, 292, 
298, 300 
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Sprzeczność pomiędzy 10ab ust.1 Z projektu wynika, że kwalifikacja następuje w drodze 
decyzji wydanej przez starostę. Kwalifikacja nie jest równoznaczna z rozpoczęciem 
uczestnictwa w zajęciach WTZ i uzależniona jest od wolnych miejsc w warsztatach. Zasadne 
jest uregulowanie i doprecyzowanie kwestii kwalifikacji i skierowania do udziału w WTZ. 

56.  Art. 10aa, ust. 7 Postuluje się dodać ust. 7 w brzmieniu: „Warsztat może prowadzić działania zmierzające do 
pozyskania osoby niepełnosprawne do warsztatu, w szczególności informowania o 
procedurach obowiązujących przy składaniu wniosków do powiatowego centrum pomocy 
rodzinie. W tym celu ośrodki pomocy społecznej, szkoły, urzędy uprawnione są do 
przekazywania danych osobowych osób niepełnosprawnych” 

347 

57.  Art. 10 ab  Proponuje się zapis: 
1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współpracując z WTZ prowadzi listę osób 

zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie oraz po uzyskaniu informacji o 
dostępnym miejscu w warsztacie, informuje niezwłocznie osobę zakwalifikowaną do 
uczestnictwa w warsztacie o możliwości rozpoczęcia terapii we wskazanym warsztacie i 
terminie. 

2. Przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w warsztacie następuje po uzyskaniu 
jej zgody. 

3. Warsztat przyjmuje uczestników warsztatu na trzymiesięczny okres próbny. 
4. Po trzymiesięcznym okresie próbnym zespół zajmuje stanowisko dotyczące możliwości 

realizacji przez uczestnika celu warsztatu, o którym mowa w art. 10a ust. 1 oraz 
powiadamia o swoim stanowisku powiatowe centrum pomocy rodzinie. 

5. Negatywne stanowisko zespołu stanowi podstawę do wydania przez jednostkę 
prowadzącą warsztat decyzji o skreśleniu z listy uczestników informując powiatowe 
centrum pomocy rodzinie o podjętej decyzji. 

6. Wykreślić. 
7. Pozytywne stanowisko zespołu umożliwia kontynuację uczestnictwa w warsztacie. 

126, 177, 178, 
192,197, 198, 
200, 218, 250, 
252, 257, 258, 
286, 290, 303, 
306, 336, 337, 
338, 339, 351,  
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58.  Art. 10 ab, ust. 1 Postulat zamiany zapisu na: „Warsztat terapii zajęciowej prowadzi listę osób 
zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie. UZASADNIENIE: są przykłady na to, że 
listę osób niepełnosprawnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w warsztacie terapii 
zajęciowej prowadzi WTZ, który każdorazowo czy w przypadku rezygnacji uczestnika, 
przyjęcia nowej osoby, skreślenia z listy uczestników informuje o tym PCPR prosząc o 
akceptację. Jest to sprawdzony system od lat, który dobrze funkcjonuje. 

317, 351 

59.  Art. 10ab, ust. 2 Sprzeczność - Zakłada się, że przyjęcie osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w 
warsztacie następuje po uzyskaniu jej zgody; zgodnie z projektem ustawy wyrażenie zgody 
następuje po wydaniu decyzji o zakwalifikowaniu do WTZ. 

205 

60.  Art. 10ab, ust. 3-4 Postulat zmiany zapisu na: Kierownik warsztatu przyjmuje uczestników na trzymiesięczny 
okres próbny. 

165, 351 

61.  Zauważono, że jest to zbyt krótki okres, aby Zespół mógł podjąć rzetelną ocenę i zająć 
stanowisko dotyczące możliwości realizacji przez uczestnika celu warsztatu, o którym mowa 
w art. 10a ust. 1. Postulat wydłużenia okresu próbnego do 6 miesięcy. 

162, 165, 169, 
179 

62.  Postulat modyfikacji zapisu: na okres próbny trwający do 3-miesięcy. Ta niewielka zmiana 
wprowadzi elastyczność i urealni warunki pracy placówek. Sprawa dotyczy osób 
kierowanych do WTZ, które są niebezpieczne dla siebie/innych uczestników i wymagają 
podjęcia leczenia specjalistycznego lub umieszczenia w placówce zamkniętej, a także osób, 
które na Komisji ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności otrzymały wskazanie do terapii 
zajęciowej jednak ich stan zdrowia jest tak poważnie zachwiany, że wymagają opieki i 
pielęgnacji nie będąc w stanie podjąć rehabilitacji zawodowej, a społeczną na bardzo 
podstawowym poziomie zapewnianym m.in. przez ŚDS.  

217 

63.  Art.10 ab, ust. 5 Negatywne stanowisko zespołu powinno stanowić podstawę do uchylenia decyzji przez 
Starostę. 

285, 304, 306, 
320, 351 
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64.  Art. 10ab, ust. 6 -  
 

WYKREŚLIĆ - Teoretycznie są inne możliwości wsparcia jednak obecnie są one niezależne 
od starostwa i PCPR zatem efekt będzie identyczny jak jest obecnie z tą różnicą, że obecnie 
próbują to robić WTZ a po zmianie będą tak samo postępować PCPR 

177, 178, 259, 
260, 261, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
271, 272, 273, 
306, 351,352, 
353, 354, 355,  

65.  Art. 10ab ust. 7 i Art. 
10 ac ust. 1-3  
 

WYKREŚLIĆ 
W praktyce oznaczało będzie to ingerencję PCPR w prace WTZ a co za tym idzie WTZ nie 
będą samodzielną placówką a działem PCPR więc jaki sens ma ich odrębność, a nie bycie 
wydziałem starostwa czy PCPR??? Już obecnie jest problem w nadmiernych interwencjach 
PCPR w codzienną pracę WTZ a ten zapis spowoduje, że kierownik PCPR w praktyce będzie 
kierował WTZ a odpowiedzialność będzie WTZ. Ponadto skreślenia do tej pory dokonywała 
Rada Programowa jako organ posiadający kompetencję i wiedzę w tym zakresie. 
Przeniesienie tych uprawnień na starostę a w praktyce na PCPR spowoduje: 

 Krzywdę dla osób z niepełnosprawnością - osoby niepełnosprawne oraz ich 
opiekunowie nigdy nie występują o skreślenie wywalczonych uprawnień i 
ograniczenie zakresu dostępnych form rehabilitacji; procedury otrzymania takiego 
wskazania są czasochłonne i trudne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 
Jeśli uczestnik straci pracę w 4 miesiącu po uzyskaniu zatrudnienia będzie musiał 
podjąć długą walkę o odzyskanie wskazań. Wydłuża to czas oraz zmniejsza szansę na 
ponowny kontakt z placówką wspierającą i ma efekt dyskryminujący oraz 
utrudniający korzystanie z odpowiedniego wsparcia. 

 odebranie autonomii WTZ 

 zdeprecjonowanie roli Rady programowej WTZ co w konsekwencji spowoduje 
spadek morale kadry WTZ i spadek odczulanego przez nich znaczenia ich pracy 

217, 259, 260, 
261, 262, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 352, 353, 
354, 355 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a8

1
 

 nadmierna ingerencja jednostki, która powinna mieć nadzór nad prawidłowym 
funkcjonowanie, a będzie miała kompetencje do decydowania i wtrącania się 
w najważniejsze zadania WTZ 

 wprowadzi dodatkowe koszty min. poprzez konieczność prowadzenia dodatkowej 
dokumentacji 

 naruszą może ustawę o ochronie danych osobowych poprzez ciągłe przesyłanie 
danych uczestników również tych szczególnie wrażliwych 

Ponadto nowe przepisy nie mówią nic o możliwości oddelegowania tego uprawnienia na 
inne jednostki co w praktyce będzie powodować fikcję i nadmierne obciążenie samego 
starosty, a w konsekwencji rozpocznie lawinę pozwów sądowych poczynając od zaskarżania 
decyzji starosty. 

66.  Art. 10ac Proponuje się zapis: 
„1. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do 
uczestnictwa w warsztacie: 

1) na wniosek uczestnika warsztatu; 
2) w przypadku podjęcia zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej, po 90 dniach 
od dnia podjęcia przez uczestnika warsztatu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 

2. Jednostka prowadząca Warsztat, wydaje decyzję uchylającą kwalifikację do 
uczestnictwa w warsztacie po zapoznaniu się ze stanowiskiem zespołu, o którym mowa w 
art. 10a ust. 6 lub w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu i 
naruszania zasad bezpieczeństwa. 
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust. 2 mogą być wydane również bez zgody 
uczestnika warsztatu. 

138, 192, 197, 
198, 200, 250, 
252, 177, 178, 
218, 286,290, 
297, 298, 303, 
304, 336, 337, 
338, 339, 351 

67.  Zapis nie reguluje również kwestii związanych z kompetencjami starosty w przypadku 
odmowy udziału w WTZ przez uczestnika wskazanym w decyzji administracyjnej wydanej 
przez starostę. 

205 
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68.  Art. 10ad Postuluje się zapis: 
„1. Warsztat może prowadzić zajęcia klubowe dla osób, które zakończyły uczestnictwo 
w warsztacie. w związku z podjęciem zatrudnienia. 
2. Zajęcia klubowe mają na celu wspieranie osób, o których mowa w ust. 1, w aktywnym 
funkcjonowaniu społecznym. 
3. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala warsztat.” 

89, 105, 173, 
177, 178, 
192,197, 198, 
200, 218, 219, 
250, 252, 286, 
290, 293, 303, 
336, 337,338, 
339, 351,  

69.  Rekomendowane jest uzupełnienie proponowanej nowelizacji o zapis umożliwiający 
uczestnictwo w klubach przez absolwentów WTZ, którzy opuścili warsztat celem podjęcia 
zatrudnienia, ale je utracili po upływie terminu 90 dni oraz przez kandydatów do WTZ. 

31, 228, 230, 
231, 237, 238, 
246, 249, 251, 
253, 255,  

70.  Postuluje się zrezygnowanie z zajęć klubowych na rzecz zwiększenia finansowania WTZ, 
które będą udzielały wsparcia swoim zatrudnionym absolwentom. Zajęcia klubowe dla osób, 
które ukończyły uczestnictwo w WTZ w związku z podjęciem zatrudnienia są mało trafionym 
pomysłem - głównie z uwagi na projektową (przez wnioskowanie do PFRON) propozycję ich 
finansowania, a jak wskazuje rzeczywistość, wsparcie kierowane miałoby być zaledwie 
w stosunku do kilku osób z danego WTZ. Niejasność formuły, zasad funkcjonowania klubu 
i złożoność pozyskania finansowania (zapewne na niewielkim poziomie) nie będzie 
stanowiła zachęty do organizacji tej formy wsparcia. 

181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189, 
190, 191, 195, 
239,248, 295, 
302, 306, 
341,342, 344  

71.  Art. 10ad, ust. 1 Niejasność formuły, zasad funkcjonowania klubu i złożoność pozyskania finansowania 
(zapewne na niewielkim poziomie), nie będzie stanowiła zachęty do organizacji tej formy 
wsparcia. 

131, 137, 138, 
139, 140, 203, 
298, 304, 308, 
319, 333  

72.  Proponuje się zapis umożliwiający uczestnictwo w klubach przez absolwentów WTZ, którzy 
opuścili warsztat celem podjęcia zatrudnienia, ale je utracili po upływie terminu 90 dni, 
opuścili WTZ z powodów innych niż podjęcie zatrudnienia oraz przez kandydatów do WTZ.  

348,  
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73.  Art. 10ae Proponuje się zapis: „Podmiot organizujący warsztat może realizować w stosunku do osób, 
o których mowa w art. 10ad. pomoc we wspomaganiu w zatrudnieniu.” 

178, 192, 197, 
198, 200, 218, 
250, 252, 286, 
290, 303, 336, 
337,338, 339, 
351,  

74.  Brak definicji zatrudnienia wspomaganego. Trudno zatem określić, w jaki sposób będzie to 
realizowane i kto będzie ponosił tego koszty. Organizacja zatrudnienia wspomaganego 
wymaga podniesienia nakładów finansowych! Bez zwiększenia nakładów finansowych na 
WTZ organizacja tej formy wsparcia będzie niemożliwa do realizacji (zapewnienie 
wynagrodzenia dla trenera pracy, który "poświęca uwagę" w ściśle określony sposób i ściśle 
określonej grupie uczestników). 

89, 181,182, 
183, 184, 185, 
186, 187, 
188,189, 190, 
191, 195, 239, 
248, 293, 295, 
302, 306, 320, 
333, 341, 342, 
344 

75.  Art. 10b, ust. 1, pkt.1  Postulat, aby do listy jednostek prowadzących konieczne dopisanie kościelnych osób 
prawnych. W przeszłości brak takiego precyzyjnego zapisu powodował trudności w 
tworzeniu warsztatów przez te podmioty. 
 Wskazane byłoby również rozstrzygnięcie, czy osoby prowadzące działalność gospodarczą 
mogą tworzyć WTZ-y. 

296 

76.  Postulat wprowadzenia zapisu, w którym zrównano by możliwości WTZ organizowanych 
przez samorządy i organizacje społeczne z WTZ organizowanymi przez zakłady pracy 
chronionej. 

307 
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77.  Art. 10b, ust. 1a Należy koniecznie wykreślić zapis mówiący o warunkowaniu możliwości utworzenia WTZ w 
danym powiecie oraz zwiększenia liczby uczestników w funkcjonującym WTZ od zapisów w 
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Jeżeli powiatowe strategie 
rozwiązywania problemów społecznych nie zawierają wymaganych tym zapisem wskazań 
(ponieważ np. liczba WTZ w danym powiecie jest optymalna, choć nie oznacza to, że liczba 
miejsc w nich jest odpowiednia do bieżących potrzeb), korzystanie z tego przepisu może 
rodzić duże problemy – trudno będzie warsztatowi zdobyć akceptację władz/środowisk 
lokalnych (zwłaszcza, że zwiększenie liczby miejsc w WTZ generuje wzrost wydatków 
w budżecie powiatu), trudno będzie WTZ-om doprowadzić do wymaganych zmian 
w obowiązującej strategii. Wystarczającym argumentem dla zwiększenia liczby uczestników 
w WTZ powinna być lista osób oczekujących powyżej 3 miesięcy na przyjęcie do warsztatu, 
którą będą prowadziły PCPR-y. 

196, 181, 182, 
183, 184, 185, 
186, 187, 188, 
189, 190,191, 
195, 227, 239, 
341, 344, 248, 
254, 281, 282, 
283, 284, 293, 
333, 345, 342, 

78.  Postulat wykreślenie zwrotu „jeśli taka lista jest prowadzona”. Bowiem zgodnie z art. art. 10 
ab ust. 1 „Powiatowe centrum pomocy rodzinie prowadzi listę osób zakwalifikowanych do 
uczestnictwa w warsztacie oraz po uzyskaniu informacji o dostępnym miejscu w warsztacie 
o możliwości rozpoczęcia terapii we wskazanym warsztacie i terminie”. Ustawa nakłada więc 
na PCPR obowiązek prowadzenia takiej listy, a nie jedynie możliwość, która uzasadniałaby 
użycie zwrotu „jeśli taka lista jest prowadzona”. 

297, 298 

79.  Art. 10b, ust. 1d Proponuje się, aby umowę po stronie organu administracji publicznej zawierał starosta, tak 
jak ma to miejsce w przepisach z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

285 

80.  Art. 10b, ust. 1e Postulat dodania po średniku zapisu w brzmieniu: wykształcenie średnie z 5-letnim stażem 
pracy na warsztacie średnie z 3-letnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym” 

347 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a8

5
 

81.  Art. 10b, ust. 1f  
 

- WYKREŚLIĆ 
Niezgodne z ustawą o pożytku publicznym wyłączenie osób kierujących jednostką 
prowadzącą do pracy w WTZ i spowoduje duże komplikacje dla większości WTZ w Polsce. 
Ponadto narusza ten zapis swobodę zatrudnienia i równouprawnienie do pracy. prowadzi 
również do patologii, w której osoby działające non profit muszą wykonywać zadania 
pracownika bo to one odpowiadają za placówkę. Właściwiej było by ograniczyć możliwość 
wpływania na dwa różne aspekty funkcjonowania jednostek nadrzędno-podrzędnych 
wyłączeniem w postaci wyłączenie z decydowania os sprawach WTZ osoby będącej 
równocześnie osobom będącą we władzach organizatora WTZ i pracownikiem WTZ. 
Zamiast tego powinno być zastrzeżenie, że jeżeli osoba pełniąca funkcje zarządcze 
w jednostce prowadzącej równocześnie pracuje w placówce podległej powinna być 
wyłączona z podejmowania decyzji dotyczących tej placówki 
Zaproponowany zapis ustawą w konsekwencji spowoduje likwidację ponad 50% warsztatów 
w Polsce w ciągu najbliższych lat. 
Zapis ma charakter dyskryminujący (pełniąc funkcje zarządcze w organizacji, osoba nie 
może podjąć zatrudnienia w niej) - narusza to prawo do stowarzyszania się (Art. 6 ust. 2 
Prawa o stowarzyszeniach: "Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub 
ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych 
następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim."). 

129, 153, 177, 
178, 181, 182, 
183, 184, 185, 
186,187, 188, 
189, 190, 191, 
195, 197, 198, 
192, 200, 209, 
210, 216, 218, 
222, 227, 239, 
247,248, 250, 
252, 254, 
259,260, 261, 
263, 264, 265, 
266, 267, 268, 
269, 270, 271, 
272, 273, 281, 
282, 283,284, 
288,289, 295, 
296, 302, 307, 
311, 317, 320, 
333,341, 342, 
344, 346,348, 
304, 306, 352, 
353, 354, 355 
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82.  Projekt nowelizacji może zostać uznany za ograniczający nie tylko zasadę autonomii 
stowarzyszeń, ale przede wszystkim konstytucyjne prawo do zrzeszania się. 
Postuluje się o zmianą zapisu z proponowanej na zapis o treści: 
„Osoby pełniące funkcje z jednostce prowadzącej warsztat nie mogą być równocześnie 
pracownikami tego warsztatu, za wyjątkiem sytuacji, gdy pełniona funkcja zarządcza 
w organizacji prowadzącej jest sprawowana społecznie.” 

228, 230, 231, 
237, 238, 246, 
249, 251, 253, 
255 

83.  zapis jest niezgodny z Ustawą o Stowarzyszeniach. Cytat z poradnika dla organizacji 
pozarządowych: http://poradnik.ngo.pl/wybory-do-wladz-organizacji-pozarzadowych 
„Od strony prawnej nie ma przeszkód, aby osobą zatrudnioną przez stowarzyszenie był 
członek zarządu. Stowarzyszenia często zatrudniają pracowników pełniących funkcje 
kierownicze na różne formy umowy o pracę. Niezależne jednak od rodzaju umowy zawartej 
z pracownikiem (który jest także członkiem zarządu) należy zadbać, aby wynikało z niej 
jasno, że jego obowiązki pracownicze nie pokrywają się z obowiązkami jako członka zarządu 
(lub organu kontroli wewnętrznej, np. komisji rewizyjnej). Nie można podpisać z członkiem 
zarządu umowy o pracę, w której w zakresie obowiązków wpisane są zadania wynikające 
z postanowień statutu organizacji (zadania określające kompetencje zarządu lub komisji 
rewizyjnej). Te kompetencje muszą być rozdzielone, ponieważ członkowie władz nie mogą 
pobierać wynagrodzenia za działania społeczne w zarządzie. Niewłaściwe jest pobieranie 
wynagrodzenia np. za reprezentowanie organizacji na zewnątrz, tworzenie planów 
działalności itp. (tak samo, jak pobieranie wynagrodzenia przez członków organu kontroli 
wewnętrznej). Ustawa Prawo o stowarzyszeniach nie zabrania zatrudniania członków 
zarządu stowarzyszenia. Jest to w dużej mierze decyzja dotycząca polityki stowarzyszenia i 
wymaga szczególnej dbałości o oddzielenie obowiązków członka zarządu od obowiązków 
pracownika (np. poprzez wyraźne zapisanie w zakresie obowiązków).” 

175 

84.  Postulat wykluczenia członków rodzin osób z zarządów stowarzyszeń z zatrudniania w 
kadrze WTZ 

176 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a8

7
 

85.  Postuluje się następujący zapis: „Osoby pełniące funkcje zarządcze w jednostce prowadzącej 
warsztat nie mogą być równocześnie kierownikiem warsztatu”.  
Zauważono, że istnieją przesłanki ku temu, iż członek zarządu organizacji powołującej 
warsztat nie powinien jednocześnie pełnić funkcji zarządczej w warsztacie prowadzonym 
przez tą organizację. Jednakże uniemożliwienie członkom zarządu pracy w warsztacie na 
stanowiskach inne niż kierownicze może negatywnie wpłynąć na zaplecze kadrowe 
warsztatów, zwłaszcza utworzonych w mniejszych miejscowościach, przez lokalne 
organizacje pozarządowe. Ponadto w tym zakresie (oraz w zakresie ust. 1 e) powinny 
obowiązywać przepisy przejściowe umożliwiające rozwiązanie stosunku pracy z 
kierownikiem warsztatu, który jednocześnie pełni funkcje zarządcze w organizacji 
prowadzącej warsztat i zatrudnienie nowej kadry. 

297,298  

86.  Art. 10b, ust. 1g, 1h Wnioskuje się o wydłużenie okresu dostosowania standardów dostępności budynków 
i pomieszczeń w okresie nie mniejszym niż 10 lat (okres do 2025r. jest wg naszej opinii zbyt 
krótki). 
Jednocześnie wniosek o zapisanie informacji i zapewnienie o źródłach finansowania tej 
standaryzacji oraz o planowanym uruchomieniu dodatkowych centralnych bądź 
samorządowych programów celowych, projektów grantowych pozwalających na 
dofinansowanie wszelkich prac budowlanych związanych z podniesieniem standardów 
dostępności np. program wyrównywanie różnic między regionami. 

162, 219,227, 
228, 230, 231, 
237, 238, 245, 
246, 247, 249, 
253, 254, 255, 
295, 281, 282, 
283, 284, 289, 
293, 302, 304, 
305, 306, 307, 
311, 317, 348,  
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87.  Art. 10b, ust. 2-2b Postuluje się dodanie zapisu „Dochody ze sprzedaży produktów i usług winny być 
wydatkowane w minimum 50% na integrację społeczną uczestników. Pozostałą część tych 
środków warsztat może przeznaczyć na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania. 
O sposobie wydatkowania tych środków decyduje kierownik WTZ”. 
Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu o dopuszczenie możliwości wydatkowania 50% 
przychodów ze sprzedaży wytworów i usług WTZ na działalność bieżącą warsztatu o innym 
charakterze niż działania w zakresie reintegracji społecznej uczestników (np. remonty 
infrastruktury lokalowej). 

105, 122, 138, 
227, 228, 230, 
231, 237, 238, 
245, 246, 249, 
251, 253, 255, 
254, 281, 282, 
283, 284, 311, 
348. 

88.  Wskazane byłoby umieszczenie w planowanym rozporządzeniu szczegółowej regulacji 
dotyczącej tej formy działalności, w szczególności w odniesieniu do placówek, których 
organem założycielskim są instytucje budżetowe. Warsztaty funkcjonują bowiem przy 
różnorodnych organach założycielskich: stowarzyszeniach, parafiach, domach pomocy, 
urzędach gminy, itd. Część z tych podmiotów jest, a część nie jest płatnikiem podatku VAT. 
Wskazane byłoby umieszczenie w planowanym rozporządzeniu regulacji dotyczącej tej 
formy działalności, mówiące konkretnie w jaki sposób ma przebiegać dokumentowanie 
sprzedaży, czy konieczne jest prowadzenie kasy fiskalnej, itd. 

105 

89.  Postuluje się zapis: „Procentowy udział w koszach o których mowa w ust. 2a może być 
zmniejszony pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania, przy czym dodatkowe 
źródło finansowania kosztów działania warsztatu, nie wpływa na wysokość finansowania 
o którym mowa w art. 2a oraz w art. 68c ust. 1 

292 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a8

9
 

90.  Art. 10b, ust. 6b-6e  
 

- WYKREŚLIĆ 
osoby z niepełnosprawnością są osobami z podwyższonym ryzykiem chorobowości, często 
leczą się w różnych sanatoriach i szpitalach a koszty stałe trzymania dla nich miejsca trzeba 
opłacać. Ten zapis spowoduje patologię i problemy finansowe 
Postuluje się zapis, że możliwa jest nieobecność do trzech miesięcy, ale: 

 Tyko jednorazowa w czasie pobytu uczestnika na WTZ 

 nieobecność wyłącznie NIEUSPRAWIEDLIWIONA zwolnieniem lekarskim lub innym 
regulaminowym usprawiedliwieniem 

 jednocześnie nie dopuszczając usprawiedliwienia osobistego uczestnika ani rodzica 
lub opiekuna - my mamy urlopy takie jak każdy pracownik w ograniczonej ilości co 
uczy uczestnika zachowań pracowniczych i dbania o usprawiedliwianie nieobecności 
w sposób zbieżny z pracownikiem. 

105, 137, 139, 
140, 162, 173, 
182,183, 184, 
185, 186,187, 
188, 189, 190, 
191, 195, 214, 
217, 228, 230, 
231, 234, 237, 
238, 239, 240, 
243, 248,249, 
251, 253, 255, 
256, 259, 260, 
261, 262, 263, 
264, 265, 266, 
267, 268, 269, 
270, 271, 272, 
273, 293, 295, 
296, 302, 304, 
306, 307, 308, 
320, 333, 340, 
341,342, 344, 
348, 352, 353, 
354, 355  
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91.  Art. 10b, ust. 6b-6e 
Art. 10b, ust. 6b 

Postuluje się brzmienie: „6b) W przypadku ustalenia, w okresie kwartału, frekwencji 
uczestnika niższej niż 50% wymaganej obecności, zmniejsza się proporcjonalnie 
dofinansowanie w wysokości 10% stawki dziennej za każdy dzień nieobecności poniżej 
wymaganej frekwencji, z pominięciem zaświadczenia lekarskiego oraz leczenia 
szpitalnego. 

126, 139, 140, 
165, 169, 177, 
178, 179, 180, 
192, 193, 196, 
197, 198, 200, 
212, 218, 223, 
224, 225, 226, 
227, 232, 247, 
250, 252, 254, 
257, 258, 276, 
277, 278, 280, 
281, 282, 283, 
284, 286, 287, 
290, 303, 310, 
336, 337, 338, 
339, 345, 351,  

92.  Rekomendowane jest uzupełnienie zapisu dotyczącego nieobecności o warunek 
„nieobecności spowodowanej inna przyczyną niż stan zdrowia niepozwalający na udział 
w zajęciach terapii zajęciowej” oraz rozważenie zmiany okresu rozliczeniowego 
z kwartalnego na 6-miesięczny. W przypadku uczestników terapii zajęciowej ze względu na 
ich niepełnosprawności długotrwała nieobecność będąca efektem choroby nie należy do 
rzadkości. WTZ ponosi pewne kategorie kosztów (np. koszty utrzymania lokalu) niezależnie 
od frekwencji uczestników. Proponowana zmiana zmniejszy negatywny wpływ 
nowelizowanego przepisu na sytuację finansową WTZ, ograniczając zmniejszenie 
dofinansowania do przypadków nieusprawiedliwionych nieobecności uczestników. 

245, 311, 348  

93.  Co oznacza pojęcie „wymagana obecność”? Proponuje się określenie tegoż pojęcia. 285 

94.  Zauważono, że zapis jest nieprecyzyjny.  297, 298  
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Z treści artykułu nie wynika: 

 czy frekwencja niższa niż 50% wymaganej obecności dotyczy pojedynczego 
uczestnika  

 (np. uczestnik przez kilka miesięcy przebywa w szpitalu i w okresie od stycznia do 
marca danego roku uczęszcza do warsztatu przez 10 dni) 

 czy frekwencja dotyczy obecności wszystkich uczestników, np. w związku z realizacją 
praktyk zawodowy/ staży aktywizacyjnych do warsztatu uczęszcza mniej niż 50% 
uczestników 

 w jaki sposób należy ustalić stawkę dzienną – czy należy dofinansowanie 
przypadające na jednego uczestnika w miesiącu podzielić przez liczbę dni 
kalendarzowych w tym miesiącu czy przez liczbę dni roboczych w tym miesiącu czy 
przez 30. 

95.  Art. 10b, ust 6c Postuluje się zapis: „W przypadku upływu terminu ważności orzeczenia, o którym mowa w 
art. 10aa ust. 1, uczestnik warsztatu ma prawo do dalszego uczestnictwa w terapii zajęciowej 
nie dłużej niż 90 dni od czasu upływu terminu ważności tego orzeczenia. W sytuacji 
nieuzyskania orzeczenia nieumożliwiającego kontynuację uczestnictwa w WTZ, jednostka 
nie zwraca kosztów poniesionych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową 
uczestnika.” 

295, 302, 306, 
311 

96.  Art. 10b, ust 6e Postulat wykreślenia zapisu. 
Zgodnie z zapisami zmienianej ustawy, po upływie 3 miesięcy starosta wydaje decyzję 
uchylającą zakwalifikowanie do uczestnictwa w WTZ i formalnie miejsce w warsztacie się 
zwalnia – tym samym kończy możliwość wspierania uczestnika (i to jest niezgodne z ideą 
zatrudnienia wspomaganego,  
które powinno trwać tyle, ile potrzeba – w przypadku osób z niepełnosprawnością 
intelektualną CIĄGLE – w adekwatnym wymiarze). Niejasne jest, czy uczestnik, który utraci 
zatrudnienie po upływie 3 miesięcy także będzie miał prawo powrotu do WTZ? 

162, 181, 
182,183, 184, 
185, 186,187, 
188, 189, 190, 
191, 193, 195, 
196,239, 248, 
294, 341,342, 
344, 345,  
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97.  Art. 10b, ust. 7, pkt. 
7, 1b. 

Nie ma przepisów wykonawczych w tym zakresie, ale najrozsądniejszą formą składania 
sprawozdania byłaby forma elektroniczna - w opracowanym generatorze, który ujednolici 
treść i formę jej prezentacji, pozwoli na szybki dostęp i analizę danych. Dostęp do generatora 
powinien być bezpłatny. 

181, 182, 183, 
184, 185, 186, 
187, 188, 189, 
191, 195, 190, 
239, 245, 248, 
295, 302,306, 
341, 342, 344 

98.  Należy rozszerzyć wachlarz proponowanych wzorów o: 

 Sposób dokonywania oceny uczestników (np. wprowadzenie mierników) 

 Sposób prowadzenia dokumentacji współpracy z rodziną 

 Sposób prowadzenia dokumentacji realizacji indywidualnych programów 
rehabilitacji (IPR) 

287 

99.  Postulat standaryzacji dokumentacji merytorycznej prowadzonej przez WTZ tj. 
indywidualnego programu rehabilitacji, oceny rocznej, oceny kompleksowej a także 
dokumentacji działań rehabilitacyjnych / przebiegu rehabilitacji jaką winni prowadzić 
wszyscy zatrudnieni pracownicy merytoryczni (karty pracy, dzienniki zajęć). 

219 

100.  Art. 10ba Jednostka prowadząca warsztat składa samorządowi powiatowe sprawozdanie. Proponuje 
się, żeby WTZ składały sprawozdania do PCPR-u, a sprawozdania podlegały ocenie 
dokonywanej przez PCPR – tak jak dotychczas. Ewentualnie proponuje się, żeby 
sprawozdania WTZ składane były na ręce starosty/prezydenta miasta, który składa 
sprawozdania z całej swojej działalności radzie powiatu/miasta. 

285, 287 

101.  W proponowanym przepisie mowa jest o minimalnej liczbie przeprowadzonych kontroli 
rocznie, wydaje się zasadne określenie maksymalnego czasu trwania wszystkich kontroli 
prowadzonych przez PCPR w danym WTZ np. nie więcej niż łącznie 20 dni w roku. Taki zapis 
pozwoliłby na zniwelowanie ryzyka nadmiernych kontroli utrudniających funkcjonowanie 
WTZ 

219, 304  
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102.  Postulat dopuszczenia możliwości zmniejszenia liczby kontroli w roku. Warsztaty są 
systematycznie monitorowane przez analizę składanych sprawozdań, ocen uczestników, 
poprzez analizę realizacji zaleceń pokontrolnych. W warsztatach są dokonywane ponadto 
systematyczne wizytacje tematyczne/problemowe. 

219,287 

103.  Art. 10ba, ust. 3 Wnioskuje się o zmianę zapisu w art. 10ba pkt 3 na „sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, 
wraz z informacją o wynikach kontroli przeprowadzonych w danym roku przedstawiane jest 
do wiadomości zarządu powiatu”. 
Sugerowana zmiana wynika z faktu, że nad właściwym funkcjonowaniem WTZ oraz 
prawidłowym wydatkowaniem środków finansowych czuwa PCPR oraz organ prowadzący 
poprzez systematyczną kontrolę merytoryczno – finansową oraz sprawozdawczość. 

228, 230, 231, 
237, 238, 246, 
249, 253, 255, 
348, 311 

104.  Art.10ba, ust. 4 Należy doprecyzować w jakich przypadkach Rada Powiatu może wydać negatywną ocenę 
działalności WTZ. 

219, 295, 302, 
306, 320  

105.  Art. 10ba, ust. 6 Dla zachowania poczucia sprawiedliwej oceny, w ustawie powinna być wskazana procedura 
odwoławcza od negatywnej oceny działalności warsztatu, który z przyczyn innych, niż 
uzasadnione merytorycznie, może być celowo doprowadzony do zamknięcia lub 
przekazania innej, bardziej odpowiadającej lokalnym władzom jednostce. 

138, 181, 182, 
183, 184,185, 
186, 187, 188, 
189, 190,191, 
195, 196, 214, 
234, 239, 240, 
243, 245, 248, 
287, 307, 333, 
340, 341, 
342,344, 345 
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106.  Art. 10bb, ust 1-2 POSTULAT WYKRESLENIA ZAPISU 
Powołanie „nowej” Rady Programowej Warsztatów, która byłaby zupełnie nowym ciałem 
i jednoczesna zamiana aktualnej Rady Programowej WTZ w Zespół może wprowadzić 
niejasności i zamieszanie. Można by tego uniknąć powołując nową Radę pod inną nazwą np. 
rada ds. WTZ.  

135, 136, 137, 
138, 139, 140, 
157, 162, 193, 
196, 227, 228, 
230, 231, 237, 
238, 246,249, 
251, 253, 
254,255, 281, 
282, 283, 284, 
295, 302, 306, 
311320,333, 
345, 346,  

107.  Zauważa się, że planowane zadania proponowanego ciała są zbieżne z zadaniami i celami 
funkcjonujących obecnie Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Postuluje się, żeby Rada ta miała charakter doradczy i konsultacyjny a nie koordynujący 
działalność WTZ-tów. Szczegółowe zasady działalności WTZ-tów opisują bowiem zawarte 
między stronami (Powiat – jednostka organizacyjna) umowy.  
Sugerowane jest rozszerzenie formuły tego gremium w taki sposób, aby stanowiło ono 
organ doradczo-opiniodawczy przy staroście, obejmujący swym zakresem cały system 
wsparcia ON na poziomie powiatu (ŚDS, WTZ, ZAZ, ZPCh i innych pracodawców itp.). 

135, 136, 137, 
138, 139, 140, 
157, 162, 193, 
196, 227,228, 
230, 231, 237, 
238, 246, 249, 
251, 253, 254, 
255, 281, 282, 
283, 284,295, 
298, 297, 302, 
306, 311, 320, 
333, 345, 346  

108.  W punkcie 2 po średniku postuluje się dodać: „kierownik warsztatu terapii zajęciowej”, ze 
względu na jego znajomość specyfiki działalności WTZ 

154, 293 
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109.  Postulat wprowadzenia do składu Rady przedstawicieli PCPR, pracowników merytorycznych 
WTZ, a także wprowadzenie zapisu o uczestnictwie w Radzie członków Komisji ds. orzekania 
o stopniu niepełnosprawności czy przedstawicieli Urzędu Pracy, radnych, pracowników 
socjalnych, dyrektorów szkół oraz rodziców. 

217, 285, 287 

110.  Art. 5 Propozycja zmian art. 5: tj . kropkę zastąpić przecinkiem i dodać wyrazy: "z zastrzeżeniem, 
że w okresie do 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ukończą studia wyższe". 

151 

111.  Art. 6 Postulat określenia przez kogo i z jakich środków mają być sfinansowane te działania 
przystosowawcze do standardu 

304 

112.  Art. 21, ust. 2b Postulat dodania centrów integracji społecznej jako podmiotów zaangażowanych 
prowadzenie reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym 
osób niepełnosprawnych 

297 

113.  Art. 22, ust. 5 Dodanie ustępu 5a w brzmieniu: „Przepisu ust. 5 punkt 2 nie stosuje się do zakładów 
aktywności zawodowej utworzonych na podstawie art. 29 ustawy”  

297 
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114.  Wniosek o dodanie 
zapisu dotyczącego 
wzrostu algorytmu i 
mechanizmu 
waloryzacji na 
kolejne lata. 

Negatywnie ocenia się brak jakichkolwiek zapisów o zwiększeniu algorytmu wg, którego 
finansowana jest działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz o jego corocznej 
waloryzacji. 
Wysokość finansowania nie zmieniła się praktycznie od 2009r. Pomimo zwiększenia w roku 
2016 o 100 zł miesięcznej kwoty dofinansowania kosztów działalności WTZ, nie 
wprowadzono zasad rewaloryzacji tej kwoty. Koszty płacy minimalnej brutto wzrosły w tym 
czasie z 1276 zł na 2000 zł.  
W skutek tego WTZ muszą ograniczać zatrudnienie, bo nie są w stanie wypłacać nawet 
minimalnych wynagrodzeń. Nie został zahamowany odpływ kadry, posiadającej wysokie 
kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. 
Obowiązujący i planowany w przyszłości wzrost płacy minimalnej zmusza do redukcji lub 
ograniczeń w tym zakresie. WTZ mają też olbrzymie kłopoty z wymianą zużytego 
wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób niepełnosprawnych na zajęcia. 

71, 89, 105, 
115, 135, 136, 
138, 139, 140, 
162, 165, 169, 
179,180, 181, 
182,183, 184, 
185, 186, 187, 
188, 189, 190, 
191, 195, 227, 
228, 230, 231, 
237, 238, 239, 
246, 248,249, 
251, 253, 254, 
255, 281, 
282,283, 284, 
289, 290,295, 
296,302, 304, 
305, 306, 307, 
310, 333, 341, 
342, 344, 247, 
322, 235, 236, 
348  
 
 

115.   Postulat wyodrębnienia wynagrodzeń pracowników WTZ z algorytmu i ustalić je na 
poziomie pracowników z wykształceniem wyższym.  

 Pozostałe pozycje preliminarza określić w %.  

158, 305, 307 
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 Zabezpieczyć kwoty finansowe na czynsz-jeśli WTZ je płaci.  

 Rewaloryzować kwoty na działalność co roku, zgodnie ze wskaźnikiem inflacji 

116.  Zwiększenie kwot 
dofinansowania 
uczestnictwa w WTZ 

Warsztaty terapii zajęciowej otrzymują obecnie dofinansowanie w wysokości 1.481 zł (z tego 
10% zapewnia powiat) na uczestnika. Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
i upośledzeniem umysłowym to obciążenie budżetu państwa kwotą 2.400 zł. Skoro 
ustawodawca jest gotów ponieść znacznie większe koszty adaptacji zawodowej, to jest to 
istotny argument za podniesieniem dofinansowania na uczestnika WTZ, co najmniej do 
wysokości dofinansowania zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika. Warsztat mógłby 
otrzymywać dofinansowanie w wysokości 1.725 zł na uczestnika z umiarkowanym i 2.400 zł 
na uczestnika ze znacznym stopniem niepełnosprawności co odpowiada kwotom 
dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych (przy założeniu dofinansowania 
zwiększonego o dopłatę na rzecz pracowników ze schorzeniami specjalnymi: chorobą 
psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, epilepsją 
oraz niewidomych). 

245, 306, 307, 
310,317, 322  

117.  Transport w 
algorytmie 

Wielu z uczestników WTZ, zwłaszcza zamieszkujących tereny wiejskie, jest całkowicie 
pozbawiona możliwości dojazdu do WTZ, dlatego bez możliwości ich dowozu nie będzie 
można zorganizować im wsparcia na zajęciach klubowych. Jednocześnie nadmieniamy, że 
brak komunikacji miejskiej jest bardzo często przyczyną niepodejmowania pracy przez 
uczestników WTZ. Osoby te nie są w stanie uzyskać prawa jazdy i kupić sobie samochód, a 
innej możliwości wydostania się ze swoich miejscowości nie mają. Konieczne jest znalezienie 
jakiegoś rozwiązania tej kwestii, np. udostępnienie pojazdów dostosowanych, będących w 
posiadaniu powiatów. 

305, 322,348 

118.  Inny postulat odnośnie transportu to, żeby nałożyć obowiązek na gminy w zakresie 
dowożenia uczestników wsparcia WTZ i ŚDS do ośrodka. 

126 
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119.  Zwiększenie dotacji 
o 30% na 
uczestników ze 
spektrum autyzmu i 
niepełnosprawnością 
sprzężoną w WTZ 

W celu zapewnienia właściwego procesu terapeutycznego dla uczestników WTZ należałoby 
uwzględnić finansowanie na poziomie 100 procent płacy minimalnej. Jednocześnie 
wnioskujemy o zastosowanie przelicznika zwiększającego to finansowanie o wskaźnik 
korygującego na poziomie 1,3 (+30%) w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną lub spektrum autyzmu, podobnie jak ma to miejsce w Środowiskowych Domach 
Samopomocy. 

115, 139, 140, 
245, 289 

120.  Terminologia 
„Osoba z 
niepełnosprawnością
” 

Wniosek o zmianę terminów „osoba niepełnosprawna” na „osoba z niepełnosprawnością” 181,182,183, 
184, 185, 186, 
187,188,189, 
190, 191, 195, 
239, 248, 289, 
333, 341, 
342,344 

121.  Kompleksowość 
rehabilitacji 
społecznej i 
zawodowej 

Postulat, aby zarówno w ustawie, jak i w aktach wykonawczych, nie rozdzielać rehabilitacji 
zawodowej od społecznej, lecz traktować ją kompleksowo. 

289 

122.  Górna granica wieku 
uczestników 

Postuluje się określenie górnej granicy wieku uczestników WTZ, ze względu na konieczność 
ich aktywizacji zawodowej raz określenia okresu, po którym uzna się, że dana osoba nie 
rokuje wejścia na rynek pracy. 

287 

123.  Terminologia „osoba 
posiadająca 
wskazania do terapii 
zajęciowej” 

Wniosek o zmianę terminu „osoba niezdolna do pracy”, „osoba niezdolna do podjęcia pracy” 
na „osoba posiadająca wskazania do terapii zajęciowej” 

227, 254, 281, 
282, 283,284, 
333 
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124.  Kampanie na rzec 
zatrudnienia 
wspomaganego 

Postulat organizowania kampanii społecznych przez samorząd gminny, samorząd 
powiatowy, PCPR wspólnie z WTZ powinien prowadzić kampanie wśród pracodawców 
promującą zatrudnianie, branie na staż zawodowy czy praktyki osób z niepełnosprawnością 
intelektualną ze stopniem umiarkowanym lub znacznym. Dobrym pomysłem jest tworzenie 
listy pracodawców chętnych na zatrudnienie, staż zawodowy czy praktyki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie miejsc pracy, staży dla uczestników WTZ 
przez samorząd lokalny oraz przez PUP 

138, 139, 140 

125.  Uwagi odnośnie 
kadry WTZ 

Postulat, aby ustalić status zawodowy pracownika WTZ, a jego pracę zaliczyć do pracy w 
tzw. warunkach szczególnych dających pracownikom WTZ pakiet uprawnień: 

1. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę. 
2. Dłuższy wymiar urlopu (dodatkowe 10 dni). 
3. umożliwić zatrudnianie pracowników WTZ na umowy zlecenie 
4. Wprowadzenie wzorem rozwiązań istniejących w strefie jednostek budżetowych 13 

pensji oraz dodatku stażowego liczonego według zasady 1% za każdy przepracowany 
rok od 4 roku stażu pracy, jednak nie więcej niż 20%. 

5. Skrócenie o 1 godzinę czasu pracy w kontakcie instruktor – uczestnik dla poprawy 
rozwoju zawodowego instruktorów 

Osobliwością w rzeczywistości warsztatowej jest fakt, że wiele osób z wieloletnim 
doświadczeniem zawodowym i wyższym wykształceniem kończy w tej chwili szkoły 
policealne (kierunek Terapia Zajęciowa), ponieważ zostało jasno powiedziane przez organy 
kontrolujące WTZ - iż osoby prowadzące zajęcia terapeutyczne na stanowisku instruktor 
terapii zajęciowej powinny mieć skończony taki kierunek. Wskazany jest zapis jasno 
określający jakie należy mieć wykształcenie - w przypadku wszystkich pracowników 
merytorycznych warsztatów. 

115, 140, 155, 
158, 162, 
165,169, 179, 
180, 227, 235, 
236, 247, 254, 
256,283, 281, 
282, 284, 290, 
300, 304, 307, 
346 
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126.  Postulat wpisania wykształcenia pracowników WTZ w ustawę lub rozporządzenie - zawód -
instruktor terapii zajęciowej; dokonania zapisów odnośnie kwalifikacji instruktorów, a co za 
tym idzie wyznaczenia tzw. „widełek" wynagrodzenia oraz konieczność ustalenia ścieżki 
rozwoju 

71, 158, 179, 
180, 235, 
236,247 

127.  Uzależnienie wzrostu dotacji na jednego uczestnika oraz wynagrodzeń pracowniczych od 
procentowego wzrostu krajowej płacy minimalnej 

256 

128.  Szeroko opisany zestaw proponowanych wymagań od kadry WTZ, z uwzględnieniem takich 
stanowisk jak: 

 Kierownik WTZ 

 Zastępca kierownika WTZ 

 Specjalista ds. rehabilitacji 

 Specjalista ds. rewalidacji 

 Psycholog 

 Instruktor terapii zajęciowej 

 Terapeuta zajęciowy 

 Pielęgniarka 

 Lekarz 

 Pracownik socjalny 

 Instruktor zawodu 

 Trener pracy/ asystent pracy 

 Doradca zawodowy 

 Asystent osoby niepełnosprawnej 

 Pracownik biurowy 

 Księgowa 

 Kierowca 

 Kasjer 

292 
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 Pracownik gospodarczy 
 Pomoc biurowa 

129.  Postulat zapisu, żeby wynagrodzenie kierownika WTZ finansowane było ze środków 
samorządu gminnego 

159 

130.   Sprecyzowanie zadań i zakresu obowiązków Kierowników WTZ. 

 Kadencyjność kierowników w WTZ maksymalnie 2 kadencje po 4 lata (sprawozdania 
z własnej pracy tak, by nie traktowali oni placówki jak własnej prywatnej firmy). 

 Konkurs na stanowisko kierownika WTZ prowadzony w Urzędach odpowiedzialnych 
za WTZ. 

235, 236 

131.  Postulat ogólny Postulat doprecyzowania, czy urlopowanie uczestników WTZ dotyczy 30 dni 
kalendarzowych czy roboczych. 

172, 300 

132.  Centralny rejestr 
informatyczny 

Wprowadzenie centralnego informatycznego rejestru listy kandydatów do WTZ 
z zachowaniem pierwszeństwa w przyjęciu uczestnika w oparciu o rejonizację 

256 

133.  Postulat 
zatrudniania ON 
w instytucjach 
publicznych 

Postuluje się wprowadzenie zapisu o możliwości uzyskania pomocy finansowej dla instytucji 
publicznych w formie dofinansowania do wynagrodzenia zatrudnionej osoby 
niepełnosprawnej, 

215 

134. S Wykazanie 
niekonstytucyjnie 
charakteru projektu 

MEMORANDUM dla Polskiego Forum Warsztatów Terapii Zajęciowej w sprawie nowelizacji 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
w zakresie zmiany normatywnej instytucji warsztatów terapii zajęciowej 

289 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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8.2. ANALIZA UWAG ZGŁOSZONYCH DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” 

Poniższa tabela (tab. 3) zawiera analizę uwag, zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem kwestionariusza 

internetowego (platformy on-line) do Programu „Za życiem”, wprowadzonego jako rozwiązanie kompleksowe, tworzące założenia systemu 

wsparcia osób z niepełnosprawnością.  

Tabela 3 Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do Programu „Za życiem”  

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 

Numer 
uwagi, 

zawierającej 
postulat 

Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.  
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P. poz. 1250) 

1.  Cele programu Postulat zmodyfikowania celu szczegółowego 4 Programu „Za życiem”: 
„zapewnienie interdyscyplinarnej wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny” 

84, 85, 87, 
88,90, 91 

2.  Cele programu Postulat zmodyfikowania celu szczegółowego 6 Programu „Za życiem”: 
„podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności 
i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie 
rozwoju lub w czasie porodu oraz ujawnionych w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym” 

84, 85, 87, 88, 
90, 91 
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3.  Zakres Programu  Proponuje się uwzględnić dodatkowy 4 obszar zabezpieczenia materialnego w partnerstwie 
rodzin i organów państwa poprzez aktywizację społeczną i ekonomiczną rodzin osób z 
niepełnosprawnością. Załączono model zabezpieczenia materialnego, który powstał w projekcie 
POWER i jest obecnie przedmiotem oceny przez Ministerstwo Rozwoju. Model dotyczy osób z 
niepełnosprawnością intelektualną, ale przedmiotowy obszar może być rozciągnięty na 
wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Proponuje się też, aby każda złotówka oszczędzona 
przez rodzinę dla osób z niepełnosprawnością była wspomagana przez Państwo np. w wysokości 
też 1 zł. 

6 

4.  Zwiększenie kontroli 
nad samorządami z 
realizacji zadań w 
Programie  

Postulat zapisu o mechanizmach kontroli nad samorządami, czy wypełniają założenia Programu 
„Za życiem”. Postulowana potrzeba rozliczania i dokładnego sprawdzanie czy pomoc trafiła do 
tych, którzy jej naprawdę potrzebują. Powołanie kompetentnej uczciwej komisji, która zajęłaby 
się potrzebami osób niepełnosprawnych. 

73 

5.  Postulat 
wprowadzenia 
fizjoterapii domowej 

Zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą postuluje się 
wprowadzenie zapisu o fizjoterapii domowej dla dzieci z odpowiednią jednostką chorobową, 
która zmniejszyłaby koszty leków i leczenia szpitalnego.  

82 

6.  Postulat ogólny Program „Za życiem” jest niedostępny dla osób głuchych - brak tłumaczenia w języku migowym 
głównego dokumentu, tzn. programu. Z uwagi na wagę dokumentu powinien być dostępny dla 
różnych grup osób, w tym osób z niepełnosprawnością słuchu, nie posługujących się językiem 
polskim na poziomie biegłym. 

308 

Priorytet I 
7.  Pkt. 1.2 Podkreślono wagę diagnostyki prenatalnej, szczególnie dostępu do niej dla osób z obszarów 

wiejskich 
69 

8.  Postulat ogólny do 
całego priorytetu 

W sytuacji, w której przyszła matka jest sama osobą z niepełnosprawnością rekomenduje się: 

 przygotowanie personelu medycznego wraz z zapleczem technicznym, do obsługi kobiet 
z różnymi formami niepełnosprawności fizycznej: pomoc przeszkolonych lekarzy 
ginekologów, 

142 
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 częstsze wizyty położnych w domach zainteresowanych celem fizycznej pomocy w 
czynnościach pielęgnacyjnych przy noworodku, 

 wsparcie psychologiczne w przypadku stwierdzenia depresji poporodowej, 

 asystent rodziny, w której występuje niepełnosprawność rodziców- pomoc 
pełnoetatowego pracownika socjalnego lub z odpowiednim przeszkoleniem, który 
wykonywał by prace finansowaną przez państwo, celem zapewnienia ciągłości 
zatrudnienia tzw. „żywiciela rodziny” i obejmował prace opiekuńczo – pielęgnacyjne 
zarówno wobec małoletnich jak i wobec rodzica z niepełnosprawnością, 

 wolontariat – pomoc organizowana przez sektor organizacji pozarządowych polegająca 
na wypełnieniu braków powstających w rodzinie w wyniku ograniczeń fizycznych 
rodziców a jednocześnie wzmacniająca pełnosprawność społeczną dzieci np.: pomoc w 
odrabianiu lekcji, aktywne spędzanie wolnego czasu z dziećmi rodziców 
niepełnosprawnych, 

 kluby i warsztaty dla mam z niepełnosprawnościami fizycznymi, w których miałyby 
możliwość spotkań z innymi matkami – pomoc wolontariuszy w 

 zapewnieniu transportu lub pomoc w dotarciu do takich miejsc, często bariery 
architektoniczne zaprzepaszczają szansę uczestnictwa w tego typu inicjatywach przez 
same osoby zainteresowane, 

 sprzęt rehabilitacyjny wspomagający codzienne funkcjonowanie – jedna z mam 
chorująca na epilepsję wymieniła urządzenie elektroniczne, które informowałoby by 
lekarza prowadzącego o stanie zdrowia pacjentki i w sytuacji zbliżającego się ataku 
zapewniało przybycie karetki. W tym przypadku należy zaznaczyć, że urządzenie takie 
miałoby za zadanie zdjęcie odpowiedzialności z dziecka za zdrowie matki, co wpłynęłoby 
korzystnie na rozwój psychologiczny dziecka. 

9.  Pkt. 1.1-1.5 Zapewnienie głuchym kobietom w ciąży usług w polskim języku migowym. Wymaga to zmian w 
Ustawie o języku migowym i innych sposobach komunikowania się 

308 
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Priorytet II 
10.  Rozszerzenie zakresu 

priorytetu 
Uzupełnienie nazwy priorytetu II „Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
i jego rodziny” oraz wprowadzenie świadczenia odrębnie kontraktowanego – koordynowanej 
opieki nad dzieckiem z ciężkimi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego we wczesnej 
interwencji. 

84, 85, 87, 
88,90, 91 

11.  Uwzględnienie w ramach tego priorytetu dzieci ze zdiagnozowanymi wadami genetycznymi, np. 
zespół downa od poczęcia do 3 lat - orzeczenie o niepełnosprawności dziecka z ZD jest 
wystawiane na podstawie potwierdzonego kariotypu, stwierdzającego trisomię 21. Dodatkowo 
włączenie szkoleń dla rodziców takich dzieci w działania ośrodków realizujących wczesne 
wspomaganie rozwoju 

78, 86 

12.  pkt. 2.4 Poszerzenie o Ośrodki Wczesnej Interwencji katalogu podmiotów uprawnionych do bycia 
ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na terenie powiatu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia 
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. 

80, 84, 85, 87, 
88, 90, 91  

13.  Postuluje się wprowadzenie specjalistycznych usług dla dzieci z zaburzeniami wieku 
rozwojowego do placówek tego typu (Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze, WWR-y OWI itp.) 

93, 94 

14.  Doprecyzowanie w Formy realizacji: kto i jakim kluczem w powiecie będzie zgłaszał placówkę 
zapewniającą kompleksową pomoc. Powiaty powinny wskazać placówkę, która oferuje pomoc z 
największej liczby obszarów - służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty 

201 

15.  Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Objęcie wsparciem 
dzieci głuchych słyszących rodziców od najwcześniejszych dni życia dziecka w zakresie nauki 
języka migowego. Brak komunikacji od samego początku powoduje nieodwracalne skutki 
emocjonalne, psychiczne i poznawcze dziecka. W każdym ośrodku koordynacyjno-
rehabilitacyjno-opiekuńczym winien być zatrudniony specjalista ds. osób głuchych - lektor 
języka migowego. 

308 
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16.  Pkt. 2.6. Postuluje się rozszerzenie zapisu o następującej treści: „Uprawnienia osób ubezpieczonych 
chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka do 18. roku życia lub dorosłej 
osoby ze znacznym (może i umiarkowanym) stopniem niepełnosprawności. Celem działania 
jest: wsparcie opiekuna pracującego w przypadku choroby dziecka lub dorosłej osoby z 
niepełnosprawnością. Osoby do których skierowano wsparcie: aktywni zawodowo, podlegający 
ubezpieczeniu chorobowemu opiekunowie dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 
Podmioty realizujące: ZUS, płatnicy zasiłków. 

61 

17.  Pkt. 2.7. Przeznaczenie pieniędzy z jednorazowego zasiłku na podniesienie kwoty świadczeń 
pielęgnacyjnych 

134 

Priorytet III 
18.  Pkt. 3.1. Promocja opieki wytchnieniowej wśród niepracujących rodziców dzieci zdrowych, może też 

byliby zainteresowani podejmowaniem takich zadań. 
Dokładna selekcja osób, które będą tą opiekę wytchnieniową zapewniać. 

3, 126, 208 

19.  Postuluje się rozszerzenie tego zapisu o następującej treści: „Opieka wytchnieniowa dla 
rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem działania jest: zabezpieczenie 
opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem 
niepełnosprawnym /dorosła osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy 
rodzinie, w formie opieki wytchnieniowej w związku: ze zdarzeniem losowym, pomocą w 
załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka 
rodziny w aktywizacji zawodowej organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez 
członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, z pełnieniem przez 
opiekuna osoby niepełnosprawnej także innych ról społecznych i rodzinnych” 

61, 63, 233, 
301 
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Uzasadnieniem jest potrzeba zapewnienia czasu rodziców dla rodzeństwa dziecka 
niepełnosprawnego. Należałoby rozróżnić opiekę stałą, codzienną, która umożliwiałoby 
opiekunowi pracę zawodową i pełnienie ról społecznych i rodzinnych poza opieką nad osobami z 
niepełnosprawnościami od opieki wytchnieniowej służącej realizacji pozostałych celów. Opieka 
całodobowa powinna wynikać z opieki stałej, powinna być dostosowana do potrzeb osób z 
niepełno sprawnościami i ich opiekunów. 

20.  Zlikwidować kryterium dochodowe 
Uzasadnienie: zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej której niepełnosprawność powstała 
przed 18 rokiem życia wynosi ok. 1400zł więc limit 1200zł na osobę jest niedorzeczny. Jeśli rodzic 
pracuje oczywiście przekroczy ten limit, więc nie będzie miał pomocy oraz nie stać go będzie 
jednocześnie by zatrudnić kogoś by zajął się tą osobą niepełnosprawną. Taka sytuacja sprzyja 
zwalnianiu się z pracy, a nie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Rodziny których dochód wyniesie 1300zł na osobę też mają prawo do wytchnienia, też mają 
prawo do pomocy z zewnątrz. Gdyby dziecko oddali do jakiegoś ośrodka Państwo musiałoby 
dużo więcej nakładać. Z jednej strony nakłania się opiekunów osób niepełnosprawnych i samych 
niepełnosprawnych do podjęcia pracy, a z drugiej strony nakłada się ograniczenia. 

1, 60, 61, 70, 
75, 98, 120, 
121, 204, 208, 
301 

21.  Opieka wytchnieniowa dla „nowej kategorii niepełnosprawnych ("0") opieka wytchnieniowa 
powinna wynosić 4x tyle, czyli 480 godz. bez kryterium dochodowego, ponieważ ona powinna 
zastąpić braki w systemie dla stanów ciężkich nie korzystających z innych dostępnych w 
programie form wsparcia, czyli WTZ-ów OREW ŚDS-ów .4) pomoc w opiece nad takim osobami 
w domu na czas pobytu opiekuna w szpitalu lub rekonwalescencji. 

74 

22.  Postulat możliwości korzystania z opieki wytchnieniowej opiekunów osób z 
niepełnosprawnością w wieku powyżej 25 roku życia. 

64 
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23.  Proponuje się wprowadzenie następującego zapisu: „Sposób realizacji, w tym propozycje 
aktów prawnych: 

1. Opieka wytchnieniowa realizowana będzie poprzez zapewnienie usług w dziennych 
ośrodkach wsparcia, placówkach całodobowych, jednostkach systemu oświaty lub poprzez 
zawarcie umowy z organizacją pozarządową na usługi, w tym indywidualne. 

Opieka ta może być realizowana również poprzez uczestnictwo osoby niepełnosprawnej 
w różnorodnych formach wypoczynku zorganizowanego. Samorząd powiatowy ma 
obowiązek zapewnić opiekę wytchnieniową we wszystkich wskazanych formach dla 
wszystkich chętnych.  

2. Samorząd (…) Zadaniem ich będzie stała lub doraźna pomoc rodzinie z dzieckiem 
niepełnosprawnym lub dorosłą osobą z niepełnosprawnością. 

Formy realizacji : 
2. Zapewnienie opieki nad osobą niepełnosprawną w wymiarze do 120 godzin w roku 

kalendarzowym. Zapewnienie bezpłatnej opieki wytchnieniowej wszystkim 
wnioskującym, w wymiarze np. 120 godzin i większym w przypadku choroby opiekuna i 
in. trudnych sytuacji życiowych oraz płatnej - zależnie od dochodu – w wymiarze 
oczekiwanym przez opiekuna.” 

61 

24.  Pkt. 3.2 Poszerzyć katalog typów ŚDS o typ D i E – dedykowane osobom ze spektrum autyzmu i z 
niepełnością sprzężoną. Usługi w określonym standardzie w tych kategoriach - zwiększone 
finansowanie i z budżetu centralnego i samorządowego, opieka w systemie jeden na jeden, 
zwiększony wskaźnik zatrudnienia, brak barier architektonicznych,  

2, 11, 12, 13, 
63, 128, 145 

25.  Aby rodzice jak najdłużej mogli opiekować się swymi "dorosłymi dziećmi", wskazane jest 
rozwijanie całodobowych form pomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i 
sprzężoną.  

152 
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26.  Postuluje się modyfikacje zapisu zgodnie z następująca propozycją: „Celem działania jest: 
zapewnienie dostępu do tej formy wsparcia wszystkim osobom z zaburzeniami psychicznymi, w 
tym z niepełno sprawnościami sprzężonymi i wszystkim osobom z niepełnosprawnością 
intelektualną, rozwój bazy całodobowej umożliwiającej pobyt całodobowy z przyczyn losowych 
lub na czas odpoczynku opiekuna. Osoby do których skierowano wsparcie: wszystkie osoby 
dorosłe z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, osoby z 
niepełnosprawnością intelektualną i osoby ze spektrum autyzmu, które/których opiekunowie o 
to zawnioskują. Podmioty realizujące: samorząd gminny, samorząd powiatowy, podmioty 
niepubliczne działające na zlecenie samorządów. 
Formy realizacji: 
-Dostosowanie ŚDS do potrzeb osób z niepełno sprawnościami sprzężonymi oraz spektrum 
autyzmu. 
-tworzenie nowych ŚDS stosownie do potrzeb. 

61 

27.  Postulat rozszerzenia typów ŚDS, oprócz osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną 
niepełnosprawnością również na osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. 

68 

28.  Dostęp do usług ŚDS dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi bez zaburzeń 
psychicznych. Rozszerzenie działalności ŚDS poprzez przystosowanie i przygotowanie do pracy 
z osobami wychodzącymi z WTZ, a nie rokującymi szans na zatrudnienie. Brak rozwiązań 
systemowych dla wsparcia absolwentów WTZ, którzy nie rokują zatrudnienia i tym samym nie 
mogą być już uczestnikami WTZ. Dostosowanie DPS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i z niepełnosprawnością słuchu (brak kadry posługującej się językiem migowym na 
poziomie biegłym). 

308 

29.  Pkt. 3.3. Postulat dodania nowej formy realizacji – zakładów pracy dla „absolwentów” WTZ i ZAZ. 
Dodatkowo zgłoszono postulat, żeby każda osoba dorosła niepełnosprawna intelektualnie miała 
zagwarantowaną opiekę w wymiarze 10 godzin dziennie w formie odpowiadającej osobie 
niepełnosprawnej i jej opiekunom. Dodatkowo powinna być zapewniona opieka doraźna w 
wymiarze stosownym do potrzeb. 

61 
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30.  Pkt. 3.4 Osoby wykonujące „pomoc w domu” musza być wyszkolone i przejść ostrą selekcję. Należy 
doprecyzować zakres prac w domu. Postulat dofinansowywania pomocy w domu przez 
wybranych przez rodzinę wykonawców. 

1 

31.  Postuluje się rozszerzenie zapisu zgodnie z następująca propozycją: „Celem działania jest: 
wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków 
domowych, aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby do 
których skierowano wsparcie: rodzice i opiekunowie dzieci i dorosłych osób z orzeczeniem o 
niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub 
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, 
rehabilitacji i edukacji oraz rodziny z osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności. Podmioty realizujące: PUP we współpracy z GOPS/MOPS. 
Sposób realizacji, w tym propozycje aktów prawnych: Rodzina/opiekun dziecka 
niepełnosprawnego lub dorosłej osoby z niepełnosprawnością występuje do MOPS o udzielenie 
wsparcia w realizacji domowych obowiązków w wymiarze nie więcej niż 10 i nie mniej niż… 
godzin tygodniowo. 
MOPS współpracuje z PUP w celu „doboru” odpowiedniej osoby do wsparcia rodziny/opiekuna, 
w ramach prac społecznie użytecznych. Osobami posiadającymi kompetencje w zakresie 
świadczenia usług dla rodziny/opiekuna dziecka niepełnosprawnego/dorosłej osoby 
niepełnosprawnej, są osoby uczestniczące w zajęciach (…) 

61 

32.  Pkt. 3.5. Postulat wprowadzenia dodatkowego uprawnienia pobrania zasiłku opiekuńczego do 30 dni na 
opiekę nad osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym po 18 roku życia, nad którą pracownik 
sprawuje opiekę (na chwilę obecną wydłużono zasiłek opiekuńczy tylko przy opiece małoletniego 
niepełnosprawnego). Ponadto pracujący opiekun w niepełnym wymiarze godzin powinien mieć 
uprawnienia elastycznych godzin pracy (oczywiście w ramach godzin pracy danego zakładu 
pracy). 

70 

33.  Pkt. 3.5.1-2 Postulat zwolnienia pracujących rodziców z podatków poprzez większe odpisy podatkowe 1 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

1
1

 

34.  Pkt. 3.5.3. Postuluje się następujący zapis: „Stworzenie preferencyjnych warunków dla zakładania 
działalności gospodarczej przez członków rodzin opiekujących się osobą niepełnosprawną na 
zakładanie żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci i dorosłych 
niepełnosprawnych lub świadczenie usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 
miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych. Celem działania jest: ułatwienie powrotu na 
rynek pracy bezrobotnym opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez: stworzenie 
preferencyjnych warunków dla zakładania działalności gospodarczej, zachęcanie innych 
bezrobotnych do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi i dorosłymi niepełnosprawnymi 
oraz zachęcanie bezrobotnych do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych 
niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. Podmioty realizujące: PUP (w przypadku 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej), BGK (w przypadku pożyczek na 
podjęcie działalności gospodarczej). 

61 

35.  Pkt. 3.5.5. Postuluje się następujący zapis: „- zachęcanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dorosłymi 
osobami z niepełnosprawnością intelektualną, ośrodków rehabilitacyjnych dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych oraz do świadczenia usług rehabilitacyjnych dla dorosłych ON w miejscu 
zamieszkania. Grupa docelowa: podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce z miejscami dla 
dzieci niepełnosprawnych oraz żłobki/kluby dziecięce przekształcane w żłobki lub kluby dziecięce 
z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych oraz podmioty świadczące usługi rehabilitacyjne dla 
dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne. –podmioty 
prowadzące ośrodki opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dorosłych ON, także w miejscu 
zamieszkania, w tym usługi mobilne. Podmioty realizujące: PUP (w przypadku refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy), BGK (w przypadku Pożyczek na 
utworzenie miejsca pracy). 
Sposób realizacji, :…. 

61 
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-stworzenie preferencyjnych warunków refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy oraz warunków udzielania pożyczek na utworzenie miejsca pracy dla: 
podmiotów prowadzących ośrodki opiekuńcze i rehabilitacyjne dla dorosłych ON, także w 
miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne 

36.  Pkt. 3.5.7. Dofinansowanie asystentów/opiekunów profesjonalnych do opieki/asysty przy 
niepełnosprawnym/ych dla rodziców aktywnych na rynku pracy, którzy mają dzieci z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi wymagającymi opieki non-stop. Ocena dofinansowania 
indywidualnie. Rodzice nie mogą być dyskryminowani przez dochód. Asystenci po przeszkoleniu 
w szkołach dla asystentów/opiekunów, wykształcenie pedagogiczne sprofilowane. 

12, 13 

Priorytet IV 
37.  Pkt. 4.5. Postulat uzupełninia tego priorytetu o zapis na temat zwiększania dostępności mieszkań dla 

rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – pomoc np. w realizacji znalezienia np. domu 
parterowego, wsparcia przy realizacji zamiany mieszkań na dostosowane do niepełnosprawnych 
np. parterowe, czy z windą, umożliwić osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 
bezpośrednie dofinansowania na powiększenie mieszkania. 

1, 221 

38.  Pt. 4.7. Postulat tworzenia mieszkań chronionych treningowych dla osób ze spektrum autyzmu 12, 13, 128 

Priorytet V 
39.  Pkt. 5.1. Postuluje się wobec asystentów rodziny: 

1. Konieczność zapewnienia szkoleń dla asystentów w zakresie specyfiki pracy z osobami 
chorymi, niepełnosprawnymi, z zagrożeniem życia i ich rodzinami  

2. zapewnienie wsparcia dla samych asystentów z uwagi na obciążający charakter pracy i 
zagrożenie wypaleniem zawodowym  

3. Zagwarantowanie obsługi poza kolejnością dla klientów z ustawy „Za życiem” i 
możliwości ustalania terminów wizyt drogą telefoniczną gł. w przypadku placówek 
oddalonych -obecnie niektóre placówki wymagają osobistego przyjazdu ze 
skierowaniem w celu ustalenia terminu  

79 
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4. Doprecyzowanie kwestii dowozu klienta przez asystenta do placówki wsparcia zwł. w 
przypadku mniejszych miejscowości czy wsi.  

40.  Postuluje się objęcie asystenturą rodzinną również rodziny, w których występuje 
mukowiscydoza 

82 

41.  Zwrócenie uwagi na specyficzne potrzeby komunikacyjne osób głuchych. Asystenci rodzin, w 
których choć jeden z członków jest niesłyszący powinni biegle posługiwać się językiem migowym 

308 

42.  Postuluje się uruchomienie usług wykwalifikowanych asystentów osób niepełnosprawnych (coś 
innego niż asystent rodziny) którzy mogliby pełnić swoje funkcje w ramach opieki 
wytchnieniowej dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością, w tym dla osób z autyzmem 

97, 128 

43.  Pkt. 5.2. Potrzebna jest ścieżka wsparcia rodzica dziecka z niepełnosprawnością oraz informacje na temat 
procedur postępowania i źródeł wsparcia edukacyjnego, zdrowotnego i pomocowego 

104 

44.  Baza i portal dostępne na poziomie WCAG 2.0 AAA 308 

Priorytet VI 
45.  Pkt. 6.2. Proponuje się następujący zapis: „Celem działania jest: aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

z niepełnosprawnością w ramach spółdzielczości socjalnej, w tym ułatwienie powrotu na rynek 
pracy bezrobotnym opiekunom dzieci niepełnosprawnych i dorosłych osób niepełnosprawnych 
poprzez zachęcanie do tworzenia spółdzielni socjalnych świadczących usługi w ramach żłobków 
lub klubów dziecięcych z miejscami dla dzieci niepełnosprawnych lub usługi rehabilitacyjne lub 
opiekuńcze dla dzieci lub dorosłych osób niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania. 

61 

46.  Postulat, aby we wsparciu zatrudnienia opiekunów osób z niepełnosprawnością wykorzystać 
również instrument zatrudnienia subsydiowanego 

123 
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47.  Postulat ogólny Postuluje się, aby dodać jeszcze jeden punkt 6.5 dotyczący aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Chodzi o to, aby urzędy administracji państwowej i samorządowej, może 
również spółki skarbu państwa stworzyły stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione 
wyłącznie osoby niepełnosprawne. Byłyby dla nich zarezerwowane. Stanowiska te powinny być 
na tyle zróżnicowane, aby dały możliwość zatrudnienia osobom o różnym stopniu 
niepełnosprawności. Dzisiaj oferta dla takich osób to sprzątanie albo ochrona, a przecież 
mogłyby one wykonywać choćby proste prace biurowe, wprowadzać dane do systemów 
komputerowych itp. Taki zapis w ustawie spowodowałby znaczne zwiększenie liczby stanowisk 
pracy dla osób niepełnosprawnych a jednocześnie zagwarantowałby uczciwe zasady 
zatrudniania i wynagradzania tych pracowników. 

117  

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 

  



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

1
5

 

8.3. ANALIZA UWAG ZWIĄZANYCH Z INNYMI AKTAMI PRAWNYMI 

Kolejna tabela, tabela 4, zawiera analizę uwag, zgłaszanych przez uczestników konsultacji za pośrednictwem platformy on-line do aktów 

prawnych, obowiązujących w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. Wybór aktów prawnych podyktowany był zakresem uwag, 

zgłaszanych przez uczestników konsultacji i nie wyczerpuje zbioru wszystkich aktów prawnych, które zawierają rozwiązania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością.  

 

Tabela 4 Analiza uwag uczestników konsultacji za pomocą platformy on-line, zgłoszonych do obowiązujących aktów prawnych  

LP Treść uwagi Postulat, wynikający z treści 

Numer 
uwagi, 

zawierają
cej 

postulat 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz.U. 2016 poz. 1943) 

1.  Postulat ogólny Postulat chronienia dzieci źle funkcjonujących w instytucjach edukacyjnych. Dzieci mające na 
skutek swojej niepełnosprawności zachowania autoagresywne i agresywne, są bezwzględnie 
"wyrzucane" (wszelkimi metodami udręczania rodziców jak ciągłe wezwania do szkoły, 
wzywanie do dziecka policji i pogotowia, stosowana przemoc słowna i psychiczna nad 
opiekunami ze strony kadry pedagogicznej) ze szkół, WTZ-ów itd., bez liczenie się z faktem pracy 
rodziców/opiekunów, i co wtedy mają robić mając podopiecznego 24 godz. na dobę. 
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2.  Postulat ogólny Postulat pozostawienie subwencji oświatowej do końca życia w przypadku osób ze znacznym 
i stopniem niepełnosprawności oraz z głębokim upośledzeniem umysłowym które ukończyły 
25 rok życia.  

95 

3.  Postulat ogólny Postulat zapewnienia miejsc w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych dla 
osób ze znacznym i stopniem niepełnosprawności oraz z głębokim upośledzeniem umysłowym 
które ukończyły 25 rok życia. 

95 

4.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenie obowiązku zatrudnienia „asystenta-cienia” dla dziecka 
rozpoczynającego edukację przy autyzmie, niepełnosprawności sprzężonej (wyjątkiem mogą 
być sytuacje, kiedy rodzic rezygnuje z tej formy wsparcia) 

130 

5.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia obowiązku budowania „wodopojów” w szkołach dla dzieci 
niepełnosprawnych. Dzieci często nie dostają odpowiedniej ilości napojów, a potrafią i chcą pic z 
kranu. 

331 

6.  Postulat ogólny Postulat zniesienia ustawowego feryjności ośrodków edukacyjnych dla dzieci 
z niepełnosprawnością 

324, 349 

7.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia możliwości monitoringu zajęć w szkołach i warsztatach dla rodziców 
dzieci niemówiących, analogicznie do monitoringu w żłobkach. 

327 

8.  Postulat ogólny Postulat zapewnienia podręczników dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczących się w 
szkole na czas jednego roku. (obecnie w szkole specjalnej w Opolu dzieci dostają podręczniki, ale 
z przeznaczeniem na 3 lata, wobec czego nie mogą z nich korzystać, ani uzupełniać, bo muszą 
być jak nowe na kolejne lata).  

213 

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”  
(Dz. U. z 2016 poz. 1860) 

9.  Art. 8 Zgłoszono uwagę, że asystenci rodziny, pracujący z rodzinami dysfunkcyjnymi, nie są 
odpowiednio przygotowani do wspierania rodzin wychowujących dziecko nieuleczalnie chore 
czy niepełnosprawne. Konieczne jest przeszkolenie asystentów i pewnego rodzaju 
„specjalizacja”- wyznaczenie tych, którzy pracują wyłącznie z rodzinami borykającymi się z 
niepełnosprawnością dziecka. 

55 
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10.  Art. 4 ust. 3 Postulat uwzględnienia zaświadczeń od lekarzy innych specjalizacji niż wymienione, np. 
kardiologów, ze względu na stwierdzanie wad rozwojowych w innych niż wskazane dziedzinach 
medycyny, których nie są w stanie lub nie chcą poświadczyć wymienieni w ustawie specjaliści, 
ale też od lekarzy przyjmujących w gabinetach prywatnych 

56, 119 

11.  Postulat, aby w celu zapobiegania nadużyciom w wydawaniu zaświadczeń z ustawy „Za życiem”, 
proponuję wprowadzić zapis, że zaświadczenie wydaje komisja lekarska (lub np. ta sama 
komisja, która wydaje orzeczenia o niepełnosprawności), a nie lekarz. 

141 

12.  Art.3  Postulat poszerzenia definicji rodziny o rodziny patchworkowe. 57 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
 (Dz.U. 2016 poz. 2046) 

13.  art. 10a pkt. 3 ust. 4 Postuluje się o skreślenie lub zmodyfikowanie obowiązkowych elementów IPR o treści „formy 
współpracy z rodzicami i opiekunami”. Ten element powinien być opcjonalny, a nie 
obowiązkowy. Wynika to z faktu, iż wśród uczestników WTZ znajdują się osoby pełnoletnie, 
posiadające pełnię praw obywatelskich lub są sierotami. 
Wnioskuje się o zmianę zapisu na brzmienie „formy współpracy z rodzicami i opiekunami – w 
razie potrzeby”. 

228, 230, 
231, 235, 
236, 237, 
238, 245, 
246, 249, 
251, 253, 
255 

14.  art.10 ac pkt 2 Postuluje się zapis: „w przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika regulaminu warsztatu lub 
naruszaniu zasad bezpieczeństwa".  
Regulamin WTZ określa zasady funkcjonowania placówki. Osoba może nie naruszać zasad 
bezpieczeństwa, a tylko nie przestrzegać regulaminu np.: nieusprawiedliwiona nieobecność, 
nieprzestrzeganie norm społecznych. 

149 

15.  Art.22 Postulat pozostawienia kwoty obniżenia na dotychczasowym poziomie dla Zakładów 
Aktywności Zawodowej 

168, 170, 
297 

16.  Art. 28, ust. 3, pkt 3 Postuluje się wprowadzenie zapisu: „3. Związane z działaniem zakładu aktywności zawodowej 
zorganizowanym w formie samorządowego zakładu budżetowego mogą być dofinansowane 
poprzez dotacje podmiotową od organizatora” 

297 
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Oraz modyfikacje ust. 3a, który otrzyma następujące brzmienie: 
„3a. Dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, dokonuje 
samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z jednostką 
określoną w ust. 1” 

17.  Osoby ze spektrum 
autyzmu 

Postuluje się włączenie osób ze spektrum autyzmu do WTZ, zapewniając im jednocześnie dostęp 
do trenera pracy oraz asystentów, gwarantowanych ustawowo 

12, 13 

18.  Asystent osoby 
niepełnosprawnej  

Propozycja wprowadzenia do ustawy możliwości zatrudniania asystentów osób z 
niepełnosprawnością w WTZ, których można byłoby „wypożyczać” na godziny.  

83 

19.  Poszerzenie wskazań 
do WTZ 

Postulat poszerzenia wskazań do terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną stopnia lekkiego. 

115, 235, 
236, 245 

20.  Odnośnie treningu 
ekonomicznego 

Trening ekonomiczny należałoby prowadzić w ten sposób, aby warsztat mógł tworzyć tzw. 
fundusz treningu ekonomicznego, który byłby naliczany na poziomie maksymalnie 3% płacy 
minimalnej w przeliczeniu na jednego uczestnika. Z funduszu środki przekazywane byłyby do 
dyspozycji uczestników biorących udział w gotówkowym treningu w wysokości, nie wyższej niż 
10% płacy minimalnej 
Trening ekonomiczny powinien być przyznawany jedynie uczestnikom potrafiącym liczyć a 
rozliczenie treningu powinien prowadzić sam uczestnik pod kontrolą instruktora. 

115, 235, 
236 

21.  Postulat ogólny Wniosek o zmianę dofinansowania SOD do emerytów oraz zwiększenie wydatków z ZFRON na 
pomoc dla niepełnosprawnych pracowników ZPCH 

144 

22.  Dopisanie Zespołu 
Downa 

Postulat, aby wszędzie, gdzie w ustawie występuje 'Autyzm', wszelkie ulgi, przywileje, 
dodatkowe fundusze-by wszędzie tam dopisane zostało: 'i zespół Downa'. Dzieci i osoby dorosłe 
z zespołem Downa, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności z reguły spełniają wszystkie 
lub prawie wszystkie kryteria całościowego zaburzenia. Mają nawet więcej dodatkowych 
schorzeń, dodatkowo jeszcze niepełnosprawność ruchową z globalnym osłabieniem napięcia 
mięśniowego, które powoduje już w młodym wieku wiele dodatkowych utrudnień, koniecznych 
ortopedycznych operacji, stosowania ortez, specjalnego obuwia. 

199, 204, 
213, 242 
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23.  Postulat odnośnie 
ergoterapii 

Postulat wpisania do ustawy a następnie do rozporządzeń ergoterapii jako jednej z form 
rehabilitacji do zastosowania na wszystkich możliwych szczeblach rehabilitacji, terapii i opieki 
nad osobami niepełnosprawnymi. Brak takiego zapisu powoduje, że są zakazy wykonywania 
pracy w DPS, ZOL szpitalach psychiatrycznych - tam gdzie osoba niepełnosprawna przebywa 
długo. 

229 

24.  Postulat odnośnie 
zmiany sposobu 
organizowania 
systemu wsparcia 

W obszarze opieki i rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonują 
placówki: Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), 
Zakłady Aktywizacji Zajęciowej (ZAZ). Proponuję, aby w placówkach, które już istnieją i które 
powstają możliwe było prowadzenie podopiecznych w formule WTZ lub ŚDS lub ZAZ – aby 
finansowanie „szło” za podopiecznym w wysokości adekwatnej do jego stanu zdrowia i poziomu 
funkcjonowania. Wówczas placówka nie nazywałaby się WTZ lub ŚDS lub ZAZ, tylko np. 
Ośrodkiem Dla Osób Niepełnosprawnych, a podopieczni otrzymywaliby wsparcie, terapię i 
opiekę adekwatną do ich potrzeb i możliwości. 

215, 241 

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

25.  Art. 3 pkt. 14 Zapis zawiera definicję: "opiekunie faktycznym dziecka – oznacza to osobę faktycznie opiekującą 
się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka " nie 
obejmuje faktycznych opiekunów w rzeczywistości, którymi mogą być przecież również inne 
osoby, wyznaczone przez same osoby niepełnosprawne które w międzyczasie osiągnęły 
pełnoletność. Ma to szczególne znaczenie w kontekście Art. 17 ww. ustawy, który nie przewiduje 
świadczenia pielęgnacyjnego dla rzeczywistych opiekunów osób niepełnosprawnych. Ustawa 
zakłada, że osoba niepełnosprawna w każdej sytuacji powinna mieć dobre stosunki z rodzicami i 
rodzeństwem i nie ma prawa do samodzielnego wyboru swojego opiekuna, np. wśród bliskich 
przyjaciół, narzeczonych itp. w związku z czym powoduje ona ubezwłasnowolnienie 
niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji oraz utrudnia im założenie 
własnej rodziny, skazując je ostatecznie na pobyt w Domach Pomocy Społecznej, który stanowi 
znacznie wyższy koszt dla budżetu, niż samo świadczenie pielęgnacyjne. 

99 
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26.  Art. 16 Postulat podniesienia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka oraz dla 
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ustawie o świadczeniach rodzinnych.  
Wprowadzenie zapisu w ustawie zrównującego zasiłek pielęgnacyjny dla dziecka 
niepełnosprawnego 153 zł, z zasiłkiem wypłacanym przez ZUS (aktualnie ZUS wypłaca 208,67 zł 
i kwota ta jest corocznie waloryzowana) - zróżnicowanie w tym zakresie jest dyskryminacją dzieci 
niepełnosprawnych. 

11, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
69, 134, 
141, 167 

27.  Art. 16a Postulat zrównania kwot specjalnych zasiłków opiekuńczych dla opiekunów dorosłych 
niepełnosprawnych do poziomu kwot dla opiekunów niepełnoletnich niepełnosprawnych. 

92 

28.  Postuluje się objęcie tym zasiłkiem osób, którym pracujący rodzice powierzą opiekę nad swoim 
niepełnosprawnym dzieckiem, gdy sami są w pracy, bez względu na to czy te osoby są 
spokrewnione z dzieckiem czy nie. Do tego celu koniecznym jest poszerzenie kręgu osób 
mogących wnioskować o ww. zasiłek o opiekunów dziennych (osoba osobiście sprawująca 
opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną w jej domu lub mieszkaniu pod nieobecność 
rodziców/opiekunów prawnych/opiekunów faktycznych wynikającą z pracy zawodowej) i 
zniesienie kryterium dochodowego, które obecnie wynosi 764 zł na osobę w rodzinie poprzez 
wykreślenie art. 16a ust 2 oraz kolejne ustępy ustawy odnośnie kryterium dochodowego. 

110 
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29.  Art. 17 Postulat zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i odejście od wymogu 
całkowitej rezygnacji przez opiekuna z jakiejkolwiek formy aktywności zawodowej, w celu 
skuteczniejszego wspierania przez Państwo rodzin osób niepełnosprawnych. To się będzie 
opłacało wszystkim stronom – rodzicom i budżetowi państwa 

65, 123, 
130, 148, 
220, 291, 
308, 309, 
312, 315 

30.  Postulat przywrócenie świadczenia wychowawczego dla osób, na których, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.), 
ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na 
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą 
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Powyższe wymaga wykreślenia art. 17 ust la z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych 

110 

31.  Art. 17 ust. 5 Postulat umożliwienia uzyskiwania przez opiekunów otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 
uzyskiwania dochodów nieetatowych w wymiarze nie większym np. niż wysokość świadczenia a 
przekraczających tę kwotę obniżanie proporcjonalne. 

66, 70, 
123,  

32.  Nowy zasiłek Postulat wprowadzenia dodatkowo nowego zasiłku dla dzieci urodzonych z wadami 
genetycznymi i dla tych dzieci, u których powstała inna choroba w czasie porodu w wyniku czego 
dziecko ma niepełnosprawność! Zasiłek podobny do zasiłku 500+ 

77 

33.  Postulat ogólny Wysokość świadczeń dla rodzin, które wychowują dziecko z niepełnosprawnościom powinny 
odpowiadać ich potrzebom i zaspakajać wszystkie potrzeby. W tym rodziny z autyzmem. 

102, 128, 
291 
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34.  Postulat ogólny Przesunięcie świadczeń opiekuńczych z opiekuna na podopiecznego i danie wyboru co do tego, 
w jaki sposób środki te byłyby wydawane: czy na opiekę świadczoną jako usługa zewnętrzna czy 
na zapłacenie opiekunowi z grona np. rodziny. Nie ograniczałoby to aktywności zawodowej 
opiekuna, ponieważ pieniądze przysługiwałyby podopiecznemu. Scenariuszowi temu musiałoby 
jednak towarzyszyć troska także o zabezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne opiekuna, 
które dziś przysługuje im w związku z pobieraniem świadczeń z tytułu sprawowanej stałej opieki 
nad bliskimi. 

148 

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  
(Dz.U. 2016 poz. 157) 

35.  Art. 2 ust. 3 Postulat zmiany ustawy w punkcie dotyczącym wieku dziecka (powyżej 4 roku życia) objętego 
opieką osoby zatrudnionej na podstawie umowy uaktywniającej, gdy dziecko posiada orzeczenie 
o niepełnosprawności i ze względu na stan zdrowia nie kwalifikuje się do wychowania 
przedszkolnego, specjalnego ani pobytu dziennego w ośrodkach adaptacyjnych dla dzieci 
specjalnej troski. 

62, 110 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
(Dz.U. 2017 poz. 1851) 

36.  Art. 5 ust. 4 Postulat zniesienia limitu 1200 zł w przypadku rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o 
której mowa w ustawie „Za życiem” (niepełnosprawność od urodzenia połączona z ciężkim 
upośledzeniem) 

70, 141 

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

37.  art. 9 ust. 8  Postulat podwyższenia progu dochodowego w rodzinach wychowujących dzieci 
niepełnosprawne 

4, 5, 11 

38.  Art. 51c, ust. 5 Postulat zrezygnowania z powiazania podwyższonej dotacji dla osób z autyzmem lub 
niepełnosprawnością sprzężoną od wpisów w orzeczeniu z ZOON.  
Uzasadnienie: 

244 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001769
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• Wiele osób nie posiada takiego orzeczenia i posługuje się orzeczeniami ZUS-owskimi, 
które jak wiadomo nie mają kodów,  

• osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności wraz ze wskazaniem koniecznej 
stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji z kodem 10-N, to najczęściej najbardziej 
wymagający klienci ŚDS. Mają bezsprzecznie sprzężoną niepełnosprawność, często 
ruchową, intelektualną, związaną z układem trawiennym i w wielu przypadkach nie są 
zdolne do komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, ale tych dysfunkcji zespoły ZOON nie 
uwzględniły przed laty. 

• Te i inne osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą wymagały ponownego 
stawiennictwa w ZOON z tytułu tzw. pogorszenia stanu zdrowia, co bezsprzecznie 
naraża rodziny na kłopot, koszt i niepotrzebny stres. Cała ta procedura bardzo przesuwa 
w czasie możliwość posłużenia się nowym orzeczeniem.  

39.  Art. 56 Postulat utworzenia dodatkowego typu domu pomocy społecznej – dla dorosłych osób z 
autyzmem 

81 

40.  Art. 36 Postulat zniesienia kryterium dochodowego dla świadczeń niepieniężnych takich jak usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, czy opieka wytchnieniowa w rodzinach z osobą 
z niepełnosprawnością 

213, 242, 
325, 335, 
349  

41.  Postulat ogólny Finansowanie usług opiekuńczych z budżetu centralnego, a opiekunowie zatrudnieni na etat a 
nie na umowy zlecenie. 

332 

42.  Postulat ogólny Postuluje się ujęcie rozdział środków na zadania finansowania ŚDS przez rząd i zadania 
finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina), co ma poprawić sytuacje 
finansowa ŚDS 

80 

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

43.  Art. 188 Postulat wydłużenia do 18/24 roku życia dziecka niepełnosprawnego korzystania z dwóch dni 
opieki na dziecko 

4, 349 
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44.  art. 142¹ § 1 pkt 1 Ustawodawca używa sformułowania „pracownik-małżonek albo pracownik-rodzic dziecka w 
fazie prenatalnej, przypadku ciąży powikłanej”. Jeżeli ustawodawcy chodzi o zatrudnionych 
rodziców (niezależnie od stanu cywilnego) dziecka w fazie prenatalnej, przypadku ciąży 
powikłanej, to sformułowanie pracownik-małżonek jest niepotrzebne. Wydaje się konieczne 
doprecyzowanie, o jakiego pracownika-małżonka chodzi ustawodawcy. 

215 

45.  art. 186 § 1 Postulat umożliwienia rodzicom łączenie pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem 
niepełnosprawnym poprzez dopisanie, iż w razie korzystania z dodatkowego urlopu 
wychowawczego poprzez zmniejszenie wymiaru etatu wydłuża się okres trzech lat do 18 roku 
życia dziecka. 

7 

46.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia w ramach uprawnień osoby aktywnej zawodowo, a opiekująca się osobą 
niepełnosprawną, (wymagającą opieki), powinna mieć ona prawo do: 

 wydłużenia płatnego urlopu dla pracującym rodziców do 36 dni/rok – lub w ramach opieki 
wytchnieniowej dodatkowe 10 dni urlopu zdrowotnego z przeznaczeniem na turnus 
rehabilitacyjny lub zwykły odpoczynek; 

 dodatkowego urlopu w wysokości 10 dni roboczych lub 21 dni roboczych wolnego w 
przypadku przebywania z podopiecznym na turnusie rehabilitacyjnym (analogicznie jak 
w przypadku uprawnień pracującej osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym 
bądź znacznym).  

 skrócenia czasu pracy z 8h na 6h, elastyczny czas pracy,  

 ułatwienia w korzystaniu raz na 2 lata z sanatorium całej rodzinie w celu regeneracji sił 
(objąć wsparciem rodzeństwo narażone na stres i inne problemy wynikające z ciężkiej 
sytuacji życiowej),  

 zapewnienia przynajmniej raz w roku możliwości skorzystania z podstawowych 
laboratoryjnych badań profilaktycznych (bez skierowań, na podstawie zaświadczenia o 
sprawowaniu opieki) monitorujących stan zdrowia osób sprawujących opiekę nad 
niepełnosprawnymi 

70, 112, 
113, 125, 
132, 147, 
194, 213, 
242, 349, 
309 
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 pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej przy zaprowadzaniu i odbieraniu ze szkoły i 
czas do powrotu rodziców z pracy 

 pomocy w zapewnieniu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą dorosłą 
(niezależnie od wieku) na czas wakacji i ferii zimowych; 

47.  Postulat ogólny Opiekunowie osób niepełnosprawnych powinny być traktowani jako pełnoprawni zatrudnieni 
specjaliści. To oni 24 godziny na dobę zajmują się osobami niepełnosprawnymi. Postulat 
wprowadzenia minimalnej pensji wraz zapewnieniem bezpieczeństwa typu składki społeczne, 
emerytalne jak i rentowe. 

163 

48.  Postulat ogólny 1. preferencyjne, stale niższe składki ZUS dla opiekunów, którzy decydują się na 
samozatrudnienie, aby łączyć pracę z opieką 

2. ulgi dla jego pracodawcy (aby opiekunowie byli chętnie zatrudniani ) 

309 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny 
niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia  

(Dz.U. 2002 nr 17 poz. 162) 
49.  Postulat ogólny Postulat uproszczenia orzecznictwa wobec rodzących się co roku w Polsce 3700 dzieci z wadami 

genetycznymi jak m.in. Zespół Downa, Zespół Turnera, Zespół Pataua, Zespół Edwardsa.). 
Postuluje się np. automatyczne orzeczenie zaoczne na podstawie potwierdzonych badań 
genetycznych przesyłanych bezpośrednio z dokumentami ze szpitala) wydawanego co najmniej 
na 5 lat. A następnie wprowadzanie jednoznacznych zapisów uniemożliwiających interpretacje 
falsyfikujące stan choroby dziecka a przez to odcinające od środków na rehabilitację oraz 
wsparcie rodzica. 

72 

50.  Postulat ogólny Ujednolicenie orzecznictwa od postawienia diagnozy do 16 r.ż 
dla chorych cierpiących na mukowiscydozę. 

83 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r w sprawie orzekania 
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2015 poz. 1110 ze zm.) 

51.  Par. 32, ust. 1-2 Proponuje się następujący zapis: 
§ 32.1. 
13) Zaburzenia rozwojowe powstałe w wyniku wad genetycznych w tym Zespół Downa, Zespół 
Turnera, Zespół Pataua, Zespół Edwardsa oraz inne wady genetyczne. 
§ 32.2. 
13) 13-G – choroby genetyczne w tym Zespół Downa, Turnera, Pataua, Edwardsa oraz inne 
wady genetyczne 

101 

52.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia nowej kategorii niepełnosprawności – (kategoria 0), czyli osoby zależne 
od opieki jak i pielęgnacji. Są to osoby które trzeba karmić i zmieniać pieluchy. Są to stany w 
śpiączkach i respirowane oraz osoby żyjące dzięki różnym aparaturom medycznym. Następnie 
powołać zespół, który zbada ich potrzeby. 

74 

53.  Postulat ogólny Postulat zweryfikowania wpisów w orzeczeniach - przy wskazaniach do Warsztatu Terapii 
Zajęciowej zawrzeć określenie "próby pracy" albo "żadna praca". 
Wskazanie do udziału w zajęciach WTZ powinny otrzymywać tylko osoby które mają szansę w 
przyszłości na podjęcie zatrudnienia, których stan zdrowia i predyspozycje pozwalają na 
rozpoczęcie procesu rehabilitacji zawodowej. 

158, 235, 
236 

54.  Postulat ogólny Postuluje się wprowadzić prawne uregulowania dotyczące kwestii orzecznictwa w zakresie 
wskazań do terapii zajęciowej. W przypadku ponownego orzekania aktualnego uczestnika 
placówki wskazanie do terapii zajęciowej uzależnić od stanowiska Rady Programowej danego 
warsztatu wynikającego z przeprowadzonej kompleksowej oceny efektów rehabilitacji 
uczestnika. 

115, 131, 
139, 140, 
143, 217, 
245, 311  

55.  Postulat ogólny W orzeczeniach dla osób z zespołem Downa była napisane: 12c, stopień znaczny, czas: na stałe. 
Dzieci i osoby dorosłe z zespołem Downa, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności z reguły 
spełniają wszystkie lub prawie wszystkie kryteria całościowego zaburzenia. 

78, 199, 
204 
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Wg klasyfikacji chorób Icd10, zespół Downa należy do kodu Q: wady rozwojowe, zniekształcenia 
i aberracje chromosomowe. Ten kod powinien może być głównym kodem na orzeczeniu 
wczesne wspomaganie rozwoju. 

56.  Postulat ogólny Postulat podania konkretnych jednostek chorobowych, które uprawniają do wydania 
zaświadczenia przez lekarza (często trudno określić, czy dane schorzenie będzie skutkowało 
ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą). 

86 

57.  Postulat ogólny Postulat ujednolicenia sposobów orzekania, tak, żeby wszystkie zespoły orzekające stosowały 
zapisy prawne w taki sam sposób, a w razie wątpliwości rozstrzygać na korzyść osób z 
niepełnosprawnością. Ale przede wszystkim, żeby orzeczenia odzwierciedlały rzeczywistość. 

215, 217, 
311, 326 

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  
(Dz.U. 2017 poz. 1383 ze zm.) 

58.  Rozszerzenie 
katalogu osób 
uprawnionych  

Postulat obniżenie wieku emerytalnego dla rodziców oraz opiekunów osób niepełnosprawnych 
do poziomu 50 lat lub możliwość przejścia na emeryturę wcześniejszą, jeśli rodzic bądź opiekun 
widzi taką potrzebę. Podobnie w przypadku rodziców dzieci z niepełnosprawnością pracujących 
zawodowo. 

4, 125, 
127, 132, 
147 

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej  
(Dz.U. 2013 poz. 982 ze zm.) 

59.  Postulat ogólny Postulat podniesienia kwoty renty socjalnej do poziomu najniższego wynagrodzenia dla osób z 
niepełnosprawnością w stopniu znacznym 

167 

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego  
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

(Dz.U. 2017 poz. 1844) 
60.  Postulat ogólny Postulat wprowadzenia refundacji leków po przeszczepach dla chorych na mukowiscydozę. 82 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

2
8

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

(Dz. U. 2017 poz. 1635) 
61.  Par. 3 ust. 2 Postulat włączenia do zespołu pracującego w ramach wczesnego wspomagania - następujących 

specjalistów:  
- interwenta kryzysowego  
- terapeutę rodzinnego  
Narodziny dziecka z niepełnosprawnością lub wypadek losowy czy też choroba, w wyniku której 
powstaje niepełnosprawność są zawsze sytuacją kryzysową dla osoby niepełnosprawnej i 
rodziny. Nie każdy pedagog i psycholog jest przygotowany do pracy w ramach interwencji 
kryzysowej. Włączenie terapeuty rodzinnego gwarantuje wsparcie dla całego systemu 
rodzinnego. 

124 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 poz. 882) 
62.  Art. 7 ust. 3 Postuluje się możliwość przekierowania finansowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych, na 

sfinansowanie opieki świadczonej przez opiekunów dziennych w wymiarze pozwalającym na 
podjęcie pracy zawodowej rodzicom tych dzieci. Obecnie kwota subwencji oświatowej 
przekazywana do gminy na sfinansowanie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi 55.587 
zł/rok. Są to zajęcia skierowane do skrajnie niepełnosprawnych dzieci w wymiarze 10h 
tygodniowo (tylko w trakcie roku szkolnego), najczęściej świadczone w domu dziecka. 
Zajęcia te nie umożliwiają rodzicom dziecka pójścia do pracy, a celem oświaty jest obok celu 
edukacyjnego również cel opiekuńczy zapewnienie opieki dzieciom podczas pobytu rodziców w 
pracy.  

110 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r.  
w sprawie warsztatów terapii zajęciowej  

(Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587) 
63.  Par. 10 Postuluje się wprowadzić następujące brzmienie: 

1. Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. 
2. Dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w 

ramach realizowanego programu terapii przeznacza się na tworzenie funduszu 
aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu. 

3. Środki funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu są 
funduszem wyodrębnionym pod względem rachunkowym w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów i wydatków. 

4. Ze środków funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu mogą 
być finansowane wydatki związane z: 
2) oprzyrządowaniem stanowisk pracy oraz zakupem wyposażenia wspomagającym i 
3) usprawniającym prowadzoną terapię uczestników warsztatu, 
4) pomocą w przygotowaniu uczestników warsztatu do pracy poza warsztatem i 
5) wyrównaniem ich szans na rynku pracy, w tym zatrudnienie asystentów pracy dla 
6) uczestników warsztatu podejmujących próbę zatrudnienia na otwartym bądź 
7) chronionym rynku pracy, 
8) dokształcaniem, przekwalifikowaniem i szkoleniem uczestników warsztatu, 
9) pomocą w przygotowaniu, budowie, remoncie i wyposażeniu indywidualnych i 
10) zbiorowych form mieszkalnictwa chronionego dla uczestników warsztatu, którzy nie 
11) znajdują oparcia we własnej rodzinie lub usamodzielniających się, 
12) poprawą warunków rehabilitacji zawodowej i społecznej prowadzonej na terenie 
13) warsztatu, w tym zakupów, remontów i inwestycji budowlanych. 

5. Jednostka prowadząca Warsztat opracowuje i zatwierdza regulamin funduszu 
aktywizacji zawodowej i społecznej warsztatu. 

106, 118 
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6. Środki funduszu aktywizacji zawodowej i społecznej uczestników warsztatu, 
przeznaczone na poprawę warunków terapii, o których mowa w ust. 4, pkt 5, nie mogą 
przekraczać 30% rocznych wpływów tego funduszu. 

64.  Par. 22 ust.2 pkt 3c Postuluje się wyeliminowanie obligatoryjnej konieczności współpracy z rodzicami lub 
opiekunami. Po pierwsze wynika to z faktu, iż należy rozgraniczyć pojęcie współpracy od 
prowadzonych przez WTZ kontaktów. Po drugie uczestnicy WTZ to osoby dorosłe, które zgodnie 
z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych mają prawo do „poszanowania 
przyrodzonej godności, autonomii osoby, w tym swobody dokonywania wyborów, a także 
poszanowania niezależności”. W licznych przypadkach kontakty te są konieczne, jednak nie 
należy ich generalizować i stosować w stosunku do wszystkich uczestników. Bezzasadnym jest 
też tak skrupulatne ewidencjonowanie tych wszystkich kontaktów określając jednocześnie 
miejsce, sposób oraz czas trwanie. 

115, 116 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.  
w sprawie środowiskowych domów samopomocy  

(Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1586) 
65.  Par. 3 ust. 1 Postulat rozszerzenia typów ŚDS, oprócz osób ze spektrum autyzmu i sprzężoną 

niepełnosprawnością również na osoby z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Utworzenie 
dodatkowych typów domów samopomocy. Istnieje potrzeba powstania placówek dla:  

• Dla osób ze spektrum autyzmu 
• Dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną 
• osób z upośledzeniem intelektualnym i z zaburzeniami w zachowaniu (agresja, 

autoagresja, niedostosowanie społeczne, kompulsywne zachowania seksualne i inn.),  
osób wymagających pielęgnacji i innych czynności wspomagających, np. dla osób ze stomią, 
osób cewnikowanych, pampersowanych, przebywających całodobowo na wózkach inwalidzkich 
bez możliwości pionizacji, i in. 

11, 12, 
13,14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
68, 244 

66.  Par. 5 ust. 2 Odstąpienie od zasady, że ŚDS może mieć maksymalnie 120 miejsc dla osób 
z niepełnosprawnościami przy rozbudowanej infrastrukturze. Postuluje się dostosowanie 
wymogów ministerialnych do realiów konkretnej placówki i zindywidualizowanie podejścia 
w tym temacie, w oparciu o realne potrzeby, koszty i możliwe do pozyskania oszczędności. 

244 
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67.  Uwaga odnośnie 
dokumentacji 

Postuluje się ujednolicenie dokumentacji. Autorska dokumentacja jest różnie oceniana przez 
osoby kontrolujące placówki. Pojawiają się często bezzasadne sugestie, niekoniecznie 
merytoryczne. Postuluje się ujednolicenie dokumentacji i wypracowanie spójnego, 
merytorycznego systemu po konsultacjach z osobami zarządzającymi środowiskowymi domami 
samopomocy. 

244 

68.  Uwaga odnośnie 
kwot dotacji  

Postulat zagwarantowania doszacowanej, istotnie wyższej niż obecnie kwoty dotacji 
przypadającej na jednego podopiecznego. Obecna kwota dotacji (1268zł/os/mies.) jest za niska 
i powoduje: 

1. Rotacje kadry 
2. Niemożność zatrudniania kadry wspomagającej proces terapeutyczny 
3. Zindywidualizowaną pracę z osobami ze sprzężeniami i osób z autyzmem, 

przejawiających zaburzenia w zachowaniu lub/i wymagają pełnego nadzoru 1:1 np. 
z powodu lekoopornej epilepsji, kompulsywnych, nieakceptowalnych społecznie 
zachowań czy agresji (1/1 lub 1/2) 

4. Brak możliwości zagwarantowania transportu i pozostawanie potrzebujących w 
domach, co prowadzi do izolacji społecznej 

244 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 
oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. 2012 poz. 594) 

69.  Zał. 2 do 
rozporządzenia 

Zmiana w zakresie: 
Nadanie i wpisanie nowego 4-znakowego kodu charakteryzującego specjalność komórki 
organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w dziale 2.0 środki (zespoły) opieki 
pozaszpitalnej Ośrodków Wczesnej Interwencji – wypracowanego sprawdzonego 
i wzorcowego standardu opieki nad dzieckiem zagrożonym i z niepełnosprawnością, 

84, 85, 87, 
88, 90, 91  

70.  Zał. 3 do 
rozporządzenia 

Wprowadzenie nowego, wyodrębnionego w załączniku 3 do rozporządzenia, kodu funkcji 
ochrony zdrowia w dziale: HC.2. Usługi rehabilitacyjne – rehabilitacja we wczesnej interwencji  

84, 85, 87, 
88, 90, 91 
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Zarządzenie Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie 
określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty 

realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobieta i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 

71.  Zmiana zarządzenia Postulat wprowadzenia świadczenia odrębnie kontraktowanego – koordynowanej opieki nad 
dzieckiem z ciężkimi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego we wczesnej interwencji – 
realizowanego przez ośrodki wczesnej interwencji/ośrodki dziennej rehabilitacji w pobliżu 
miejsca zamieszkania dziecka i rodziny 

84, 85, 87, 
88, 90, 91  

Inne uwagi 
72.  Kryterium 

dochodowe a 
wsparcie z PFRON 

zniesienie kryterium dochodowego dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym przy korzystaniu 
ze świadczeń finansowanych z PFRON, przy działaniach z programu „Za życiem” i przy 
świadczeniach z pomocy społecznej. Kryterium dochodowe nie jest właściwe dla takich rodzin, 
bo ponoszą one ogromne wydatki związane z leczeniem i rehabilitacją dziecka, w tym dorosłego 
dziecka. 

11, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54, 
70, 130,  
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73.  Postulat „budżetu 
indywidualnego” 

Postulat, aby osoby niepełnosprawne a także rodzice dzieci wymagające stałej opieki, mogli 
zwrócić się o przyznanie „budżetu indywidualnego''- świadczenia, dzięki któremu sami 
opłacaliby codzienne wydatki związane z ich sytuacją życiową (rehabilitacja medyczna, 
społeczna, różnego rodzaju terapie). Wspiera to samodzielność w decydowaniu o potrzebach 
i usługach ora podkreśla indywidualny charakter każdej niepełnosprawności.  

350 

74.  Gwarancja uzyskania 
opieki dziennej na 
podstawie wskazań 
z orzeczenia 

gwarancje uzyskania wsparcia zwłaszcza opieki dziennej dla niepełnosprawnego dziecka na 
podstawie wskazań z orzeczenia  

11, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49, 50, 51, 
52, 53, 54,  

75.  Skoordynowanie 
działań różnych 
instytucji 
pomocowych 

Perspektywa rodzica: brak informacji na temat koniecznej diagnostyki, ograniczony dostęp do 
specjalistów, niechęć lekarzy do wystawiania zaświadczeń o braku przeciwskazań do różnych 
form terapii, specjalistyczne usługi opiekuńcze w ilości godzin bardzo zredukowanych, brak 
zainteresowania ze strony służb społecznych, brak informacji, brak koordynacji działań 
pomiędzy służbą zdrowia, edukacją, pomocą społeczną, PFRON-em, żeby skutecznie w 
indywidualny sposób pomagać. 

104 
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76.  Wsparcie opiekunów 
po śmierci dziecka z 
niepełnosprawnością 

1. Postulat zapewnienia wsparcia doświadczonych psychologów do terapii opiekunów osób 
niepełnosprawnych po ich stracie, którzy będą prowadzili terapię przez pierwsze 
6 miesięcy od śmierci osoby niepełnosprawnej. 

2. Postulat ułatwienie w przyjmowaniu do całodobowych placówek wsparcia jednocześnie 
i łącznie osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem faktycznym, który również 
potrzebuje opieki ze względu na wiek i/lub stan zdrowia – być może stworzenie kolejnego 
typu DPS – dla osób i rodzin z niepełnosprawnością 

126 

77.  Kontynuacja 
programów, 
realizowanych na 
rzecz osób z 
niepełnosprawnością 

Postulat kontynuacji projektów: 
1. "PEGAZ". Kilkanaście lat temu PFRON realizował projekt polegający na wsparciu rodzin 

dotkniętych problemem niepełnosprawności dzięki któremu można było otrzymać 
nieoprocentowana pożyczkę na zakup samochodu (nowego lub używanego- do lat 3). 
Pożyczka była nieoprocentowana a spłata została rozłożona na 60 rat. 

2. "HOMER" - Kwestia sanatoriów oraz rehabilitacji 

163 

78.  Uwzględnienie 
mukowiscydozy jako 
„pełnoprawnego” 
schorzenia 
powodującego 
niepełnosprawność 

W związku ze stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą postuluje się:  
1. Orzekanie o niepełnosprawności (w momencie postawienia diagnozy – mukowiscydoza - 

 choroba genetyczna nieuleczalna i postępująca - orzeczenie o niepełnosprawności 
do 16  roku życia powinno być przyznawane choremu bez problemu, z uwzględnieniem 
punktu  5,6,7,8,9 i 10 na TAK. Po ukończeniu 16 roku życia, stopień znaczny, punkty 
5,6,7,8, 9 i 10 na TAK. 

2. Refundacja sprzętu do fizjoterapii układu oddechowego także dla dorosłych chorych na 
mukowiscydozę bez uwzględniania okresów użytkowania (choroba nie znika po 
ukończeniu 18 roku życia, potrzeby sprzętu są takie jak u dzieci a często wzrastają. Dzieci 
mają wsparcie w postaci rodziców, dorośli chorzy bywają samotni.) 

3. Dostęp do specjalistów w dziedzinie mukowiscydozy (lekarzy orzeczników, lekarzy 
sądowych) podczas orzekania o niepełnosprawności, rentach itp. (Obecnie często brak 
zrozumienia specyfiki choroby przez lekarzy). 
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4. Stworzenie wysoko wyspecjalizowanych ośrodków leczenia ze standardami 
europejskimi, gdzie oprócz pomocy medycznej chory i jego rodzina znajdzie także duże 
wsparcie psychologiczne. 

5. Wprowadzenie do systemu lecznictwa fizjoterapii domowej dla chorych na 
mukowiscydozę z przeszkolonymi w temacie choroby rehabilitantami. Obecnie cały 
ciężar poszukiwań oraz opłaty za usługi spoczywa na rodzinach i samych chorych. 

6. Asystent rodziny z ustawy a nie z wniosku. 
7. Zwiększona refundacja na leki niezbędne do życia dla chorych na mukowiscydozę, np., 

kreon, leki poprzeszczepowe. 

79.  Postulat ogólny Postulat stworzenia mechanizmów ustawowych, zmuszających samorządy do działań 
prorodzinnych w odniesieniu do rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Nie oczekiwać, że 
samorządy podejmą tematy społeczne w miejsce ciężkich inwestycji 

213,324 

Uwagi niebezpośrednio związane z Programem „Za życiem” 
80.  Wniosek o powstanie DPS w dzielnicy Warszawa-Targówek 8, 207 

81.  Wniosek o tworzenie domów krótkiego pobytu, z których można by korzystać bez kryterium dochodowego, odpłatnie. 
Wyposażone byłoby one w stosowne sprzęty dla osób z niepełnosprawnością głęboką lub sprzężoną, kadra zatrudniona 
byłaby wyspecjalizowana w opiece nad takimi osobami. Korzystaliby z niej rodzice w ramach opieki wytchnieniowej 
podczas konieczności umieszczenia, na dzień, weekend, wakacje osobę ze sprzężoną niepełnosprawnością. 

61 

82.  Wniosek o tworzenie specjalistycznych domów opieki całodobowej po śmierci opiekunów osoby z niepełnosprawnością 63 

83.  Postulaty odnośne pieczy zastępczej, ale nie związane z Programem „Za życiem”. 164 

84.  Postulat zbadania orzecznictwa sądowego i wprowadzenia nowych rozwiązań w sądowym orzecznictwie rodzinnym. 
Obecnie ojciec w świetle prawa może zaniechać obowiązku opieki nad dzieckiem i w szczególności wspierania matki w 
zabiegach nad dzieckiem niepełnosprawnym. Prawo uznaje obowiązek rodzica opieki nad dzieckiem, jednak nie 
egzekucyjny. Dzięki temu z dzieckiem niepełnosprawnym w większości wypadków pozostaje na całe życie tylko matka. 

323 

85.  W szpitalach umożliwić diagnozowanie przez międzyoddziałowe zespoły lekarzy. Obecnie dziecko na neurologii, nie może 
być badane przez ortopedę. 

328 
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86.  Wzorem Karty Praw Osób z Autyzmem uchwalić Kartę Praw Osób z Zespołem Downa lub zmienić obowiązującą Kartę 
Praw Osób Niepełnosprawnych. 

329 

87.  Postulat sprawdzenia polityki miast, m.in. dotacje miast kierowane na niepubliczne i publiczne szkoły dla 
niepełnosprawnych. 

330 

Uwagi nieuwzględnione 

88.  Nie uwzględniono uwag technicznych odnoszących się do formatów aktów prawnych lub sprzecznych z fundamentalnymi 
zasadami stanowienia prawa  

58, 59, 
103, 109, 
146, 161 

89.  Nie uwzględniono również uwag, które były niejasne lub zawierające opis sytuacji konkretnych osób z 
niepełnosprawnością z prośbą o pomoc. Niektóre z nich mają charakter manifestów poglądów, bez podawania 
konkretnych odniesień do aktów prawnych. Niektóre są wyrazem bezradności osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Te 
ostatnie można by potraktować odrębnie i przekierować do właściwych organów mogących udzielić wsparcia w tych 
konkretnych przypadkach. 

67, 76, 96, 
100, 107, 
114, 133, 
202, 206, 
211, 274, 
299, 313, 
314, 315, 
316, 318, 
321 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych Caritas Polska 
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9. PODSUMOWANIE METODY KONSULTACJI ZA 
POŚREDNICTWEM FORMULARZA ON-LINE 

Pragnąc podsumować wszystkie uwagi, które wpłynęły za pośrednictwem 

kwestionariusza internetowego, w odpowiedzi na zaproszenie do konsultacji w ramach 

projektu „Konsultacje+” należy na samym początku zastrzec, że to podsumowanie oraz 

wypływające z niego wnioski i rekomendacje są poddawane analizie, przyjmując 

perspektywę dobra osób z niepełnosprawnością jako perspektywę nadrzędną.  

9.1. PODSUMOWANIE ZGŁOSZONYCH UWAG  

Należy wspomnieć, że w toku stosowania tej metody konsultacji zostało zgłoszonych 

355 uwag, co stanowiło prawie dwukrotnie wyższą liczbę niż ta, zakładana wstępnie przez 

organizatorów konsultacji (zakładano początkowo, że wpłynie około 200 uwag). Łącznie 

z uwagami przesłano 146 załączników, zawierających bardziej rozbudowane stanowiska 

poszczególnych osób i instytucji. Niektóre z załączników były wysyłane kilkakrotnie przez 

różne osoby zgłaszające te same stanowiska, przypuszczalnie dla wzmocnienia głosu danej 

organizacji, instytucji czy zrzeszenia. 

Uwagi były zgłaszane/przesyłane z różnych perspektyw i interesów. Z jednej strony 

zgłaszali  je rodzice. Mniej uwag zgłosiły osoby z niepełnosprawnością, jednak były także 

głosy tej grupy. Z drugiej strony pojawiały się indywidualne głosy pracowników instytucji 

i organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnością. Były też zbiorowe głosy środowiska 

różnych podmiotów, pracujących na rzecz niepełnosprawności. W sumie w uwagach 

odniesiono się do 23 aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, programu 

i projektów ustaw). 

Można powiedzieć, że uwagi miały charakter z jednej strony analityczny, z drugiej 

syntetyczny, z trzeciej emocjonalny. Uczestnicy konsultacji wyrażali swoje zdanie odnośnie 

konkretnych planowanych lub obowiązujących rozwiązań prawnych, bądź odnośnie całego 

systemu wsparcia/braku wsparcia w przypadku poszczególnych niepełnosprawności. 

Pojawiły się też uwagi sygnalizujące niezaspokojone potrzeby konkretnych osób i rodzin. 

Te perspektywy przewijały się też w ramach jednej wypowiedzi. 
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Daje się zaznaczyć nikły głos rodziców i osób z niepełnosprawnością w całości 

zgłoszonych uwag. Prześledzenie uwag w oparciu o posiadane dane i możliwość 

wydedukowania z treści uwagi, kto jest jej autorem, wskazuje, że rodzice i osoby 

z niepełnosprawnością przesłały 142 uwagi, czyli 40% wszystkich głosów. Liczba ta może być 

wyższa, gdyż nie do końca wiadomo, czy rodzice nie przedstawiali również stanowisk 

zbiorowych różnych organizacji i podmiotów. Uwagi zaklasyfikowane do tych, których 

autorami są rodzice i opiekunowie wprost wynikają z ich treści.  

Chcąc pokrótce podsumować treść uwag, zgłaszanych w trakcie konsultacji należy 

wskazać na kilka wątków, które często pojawiały się w wypowiedziach konsultujących. 

Wszystkie one odnosiły się do nie do końca dobrze funkcjonującego systemu wsparcia.  

Wiele uwag dotyczyło niewystarczających poziomów świadczeń, zarówno pieniężnych 

(takich jak zasiłek pielęgnacyjny, opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia 

wynikające z systemu ubezpieczeniowego) jak też niepieniężnych (usługi opiekuńcze, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze, opieka wytchnieniowa, asystentura osób 

niepełnosprawnych, transport, usługi medyczne, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny i in.) 

W uwagach pojawiały się często zastrzeżenia i postulaty, że świadczenia dla osób 

z niepełnosprawnością powinny być zwolnione z kryterium dochodowego, gdyż nawet 

w sytuacji, gdy rodzice pracują, ich dochód jest niewystarczający na zaspokojenie wszystkich 

potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W ramach tego postulatu wskazywano też szczególnie 

na trudną, złożoną i wymagająca szczególnego wsparcia sytuację samotnej matki, która 

opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością i być może też innymi dziećmi. Osoby 

zgłaszające uwagi potwierdzały ogólnie obserwowane tendencje do rozwodów i rozstań 

w rodzinach, w których rodzi się dziecko z niepełnosprawnością. Problem wymaga 

pogłębionych badań tego zjawiska, ale praktyka w obszarze pomocy oraz refleksje 

samotnych rodziców (głównie matek) potwierdzają korelację niepełnosprawności dziecka 

i samotnego rodzicielstwa. Stąd problem niepełnosprawność i samotnego rodzicielstwa 

powinien być pod specjalną opieką państwa.  
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Wiele uwag dotyczyło sytuacji rodziców, którzy pomimo niepełnosprawności swoich 

dzieci ze względów finansowych, ale też psychicznych, emocjonalnych i społecznych 

podejmują decyzję o kontynuowaniu swojego zawodowego życia. Na wielu konkretnych 

przykładach pokazywali, że pomimo swoje aktywności zawodowej, która generuje dla 

państwa określone wpływy z podatków oraz odciąża budżet państwa od dodatkowych 

kosztów, związanych z niepełnosprawnością ich dzieci, nie są w żaden sposób za to 

premiowani poprzez chociażby system ulg, czy uprawnień. Podawali konkretne rozwiązania, 

związane z Kodeksem pracy czy systemem świadczeń, które ułatwiłyby im codzienne 

funkcjonowanie.  

Ponownie pojawił się też postulat zorganizowania systemu opieki wytchnieniowej bez 

kryterium dochodowego. Opieka wytchnieniowa jest oczekiwanym instrumentem wsparcia 

rodzin osób z niepełnosprawnością. Podkreśla się jednak jej większy wymiar oraz fakt, żeby 

mogli skorzystać z niej wszyscy opiekunowie niepełnosprawnych osób, bez względu na 

dochód i wiek podopiecznego. Wtedy dopiero będzie to skuteczne rozwiązanie chroniące 

budżet państwa przed kosztami związanymi z wyeksploatowaniem rodzinnych zasobów 

opiekuńczych. Padały różne propozycje na wykonywanie tej opieki, począwszy od instytucji 

już istniejących takich jak ŚDS, po opiekę w środowisku rodzinnym. 

Temat dorosłych osób niepełnosprawnych również przewijał się w uwagach 

zgłaszanych przez uczestników konsultacji. Podkreślano, że jest mało instrumentów 

wsparcia dla osób, które ukończyły 24 rok życia, a także dla ich rodzin. Opiekunowie i rodzice, 

z upływem lat tracą siły do sprawowania opieki, jednocześnie  martwią się też o los swoich 

najbliższych po swojej śmierci. Padały propozycje konkretnych instytucji, które mogłyby 

zajmować się rodziną z niepełnosprawnością dorosłych osób.  

Zgłaszano też problemy o charakterze mieszkaniowym, trudności 

z przystosowywaniem pomieszczeń, trudności z kredytowaniem kosztów adaptacji oraz 

zamiany mieszkań na takie, które są przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością 

i ich rodzin. 
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Dużym obszarem, w którym wskazywano na ograniczenia i bariery w systemie wsparcia 

jest obowiązujący system orzecznictwa. Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na dwa 

aspekty. Po pierwsze na pomijanie w orzecznictwie różnych zaburzeń (np. choroby 

genetyczne w tym Zespół Downa, Turnera, Pataua, Edwardsa oraz inne wady genetyczne), 

a także trudności w orzecznictwie niepełnosprawności sprzężonej, która jest w ostatnich 

propozycjach promowana jako wymagająca większego wsparcia. Wskazywano również na 

kłopoty z aktualizacją orzeczeń, podczas której dochodzi do „biurokratycznych uzdrowień” 

osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie do utraty świadczeń i dostępu do innych 

mechanizmów wsparcia. Podkreślano, że system orzecznictwa jest niespójny wewnętrznie, 

subiektywny w osądzie (w zależności od komisji wydaje się różne orzeczenia wobec 

podobnych przypadków), a przede wszystkim lekceważy rzeczywisty stan osoby orzekanej 

oraz dodatkowe opinie od osób i instytucji, które mają ciągły kontakt z osobami ubiegającymi 

się o orzeczenia.  

Te kłopoty przekładają się na wsparcie instytucjonalne. Ogromna część materiału 

konsultacyjnego stanowiły wypowiedzi i stanowiska osób i organizacji, zrzeszających 

środowisko pracowników podmiotów, wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Było 

to również związane z materią konsultacji, czyli projektami aktów prawnych, w tym 

projektem nowelizacji ustawy o rehabilitacji społecznej. Uczestnicy konsultacji w tym 

obszarze zgłaszali liczne uwagi, przede wszystkim związane z niedofinansowaniem systemu 

wsparcia. To przekłada się na jakość usług świadczonych na rzecz osób 

z niepełnosprawnością, stabilność zatrudnienia, dostęp do różnorodnych instrumentów 

wsparcia, a przede wszystkim na efektywność systemu aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnością.  

Z kwestii szczegółowych - odnoszono się do pomysłów resortu: 

 na traktowanie nieobecności uczestników WTZ i związanej z tym konieczności zwrotu 

środków,  

 na kwestie zatrudnienia przedstawicieli zarządów stowarzyszeń w kadrze WTZ,  

 na kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych,  

 na pomysły na rekrutację i procedurę przyjmowania do WTZ i skreślania z listy 

uczestników,  
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 na relację pomiędzy rehabilitacją społeczną i zawodową, na organizację staży 

i praktyk rehabilitacyjnych,  

 na kwestie związane z organizacją pracy WTZ,  

 na zagadnienia związane z oceną uczestników oraz samej placówki,  

 na działalność klubów, autonomię WTZ, standaryzację i dostępność dla osób 

z niepełnosprawnością, status i warunki zatrudnienia i funkcjonowania kadry, 

 na kwestie finansowe, 

 transport uczestników do placówek.  

Ostatni przytoczony problem był też zaznaczany przez rodziców, którzy (podobnie jak 

pracownicy placówek wsparcia) są przekonani, że jest to decydująca kwestia w integracji 

społecznej osób z niepełnosprawnością i od niej zależy poziom uczestnictwa i skutecznej 

rehabilitacji społecznej potrzebujących.  

Ponadto podkreślano lokalny wymiar pomocowości i mapy instytucji i podmiotów, 

które wspierają osoby niepełnosprawne w ich środowiskach zamieszkania. Pojawiały się 

głosy, że mapa jest niewystarczająca lub nieadekwatna do potrzeb danej grupy osób 

z niepełnosprawnością w wybranym środowisku społecznym. 

Zestawienie uwag, komentarzy, pytań, wątpliwości i postulatów opracowanych pod 

względem merytorycznym zawierają kolejne części niniejszego raportu.  

W ramach podsumowania pragnę przytoczyć głos jednego z rodziców, który 

odzwierciedla tendencje do myślenia o systemie wsparcia, wyrażone w wielu uwagach, 

głównie tych, autorstwa rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawności, w których jest 

mowa o „budżetach indywidualnych”, czy też voucherach. Ten głos można traktować jako 

głos tej grupy uczestników konsultacji. 

W obszarze opieki i rehabilitacji dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 

funkcjonują placówki: Środowiskowe Domy Samopomocy (ŚDS), Warsztaty Terapii 

Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywizacji Zajęciowej (ZAZ). Proponuję, aby 

w placówkach, które już istnieją i które powstają możliwe było prowadzenie 

podopiecznych w formule WTZ lub ŚDS lub ZAZ – aby finansowanie „szło” za 

podopiecznym w wysokości adekwatnej do jego stanu zdrowia i poziomu 
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funkcjonowania. Wówczas placówka nie nazywałaby się WTZ lub ŚDS lub ZAZ, 

tylko np. Ośrodkiem Dla Osób Niepełnosprawnych, a podopieczni otrzymywaliby 

wsparcie, terapię i opiekę adekwatną do ich potrzeb i możliwości. Argumenty: - 

obecnie nie ma terytorialnej sieci placówek takiej, aby uczestnicy mogliby wybrać dla 

siebie odpowiednią placówkę, w praktyce trafiają do najbliższej (często jedynej 

w okolicy) niekoniecznie odpowiedniej, albo są w ogóle wykluczeni z możliwości 

uczestnictwa - obecny system „szufladkowy” powoduje uśrednienie standardu 

opieki i rehabilitacji – często jest on nieadekwatny do stanu podopiecznych dla osób 

gorzej funkcjonujących finansowanie jest za małe, dla lepiej funkcjonujących często 

niepotrzebnie za wysokie - stworzenie odpowiedniej sieci placówek w obecnym 

kształcie gwarantujące dobre funkcjonowanie systemu będzie kosztowne i odległe 

w czasie, proponowana zmiana poprawiłaby system poprzez racjonalne 

wykorzystanie sieci już istniejącej - w obecnym systemie część rodziców i opiekunów 

otrzymuje odmowę przyjęcia do placówki z argumentacją, że dziecko „nie nadaje 

się”, co powoduje wykluczenie społeczne – rodziny pozostają same, bez wsparcia. 

Rozumiem trudności z wprowadzeniem takiej zmiany. Najpoważniejsza to sposób 

i system orzekania o stopniu niepełnosprawności i powiązanie go z zapewnieniem 

finansowego wsparcia wskazanego w orzeczeniu. W programie „Za życiem” został 

uczyniony mały krok w dobrą stronę – osoby ze spektrum autyzmu mają zwiększone 

finansowanie. Jednak spektrum autyzmu jest szerokim pojęciem i tworzy się 

„szufladka” do której trafiać będzie mocno zróżnicowana grupa podopiecznych. 

Racjonalniej byłoby odnieść finansowanie do bardziej zindywidualizowanego 

orzeczenia, które określałoby poziom funkcjonowania danej osoby (a nie wynik 

testów psychologicznych określających poziom inteligencji) i wskazywało niezbędne 

wsparcie, a co za tym idzie - odpowiednie finansowanie. 
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9.2. SKUTECZNOŚĆ METODY KONSULTACJI  

Chcąc podsumować zastosowaną metodę konsultacji należy wskazać na jej słabe 

i mocne strony, które ujawniły się podczas konsultacji za pośrednictwem kwestionariusza 

internetowego (platformy on-line). Do słabych stron zaliczyć trzeba przede wszystkim fakt, 

że nie wszystkie konsultowane dokumenty były dostępne dla zainteresowanych od początku 

trwania konsultacji. Najpierw w dość krótkim czasie uczestnicy konsultacji mogli zgłaszać 

uwagi do I pakietu zmian wdrażających Program „Za życiem” (tj. do projektu ustawy z dnia 

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

Ze względu jednak na duże zainteresowanie zagadnieniami, które obejmował I pakiet ustaw, 

uczestnicy także w późniejszym okresie zgłaszali uwagi z tym związane. Uczestnicy przesyłali 

również uwagi do materiału roboczego pt. „Planowane zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 

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

Niepełnosprawnych, a także do materiału „Propozycje zmian w zakresie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej przewidziane w założeniach do projektu ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”. Ostateczny konsultowany 

dokument – projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 

29.09.2017) pojawił się w końcowej fazie prowadzenia konsultacji metodą prośby o opinię za 

pomocą kwestionariusza internetowego. W odpowiedzi na niego wpłynęło relatywnie dużo 

uwag, w porównaniu z całym procesem konsultacyjnym.  

Konsultacje miały charakter nie tylko publiczny, ale też szerszy - społeczny, ze względu 

na dość szeroki zakres konsultowanego materiału. Ocenie uczestniczących w konsultacjach 

osób w ten sposób podlegał nie tylko materiał prawny, ale również cały system wsparcia osób 

z niepełnosprawnością i ich rodzin.   
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Inną słabą stroną, wynikającą z samego charakteru zastosowanej metody, było 

ograniczenie w zabieraniu głosu osób, które nie miały dostępu do komputera z Internetem, 

lub nie do końca wiedziały jak się nimi posługiwać. Przypuszczalnie w grupie osób 

z niepełnosprawnościami jest dużo takich osób, stąd głos głównych beneficjentów systemu 

wsparcia był niewielki. Bardziej reprezentowali to środowisko opiekunowie i rodzice osób 

z niepełnosprawnością.  

Do słabych stron przeprowadzonego procesu zaliczyć należy nie do końca precyzyjne 

zaznaczenie celu konsultacji, co widać po niezwykłej rozpiętości uwag i odniesieniach 

tematycznych. Rozpiętość wynika jednak także z dużego zainteresowania uczestników 

poruszanymi zagadnieniami, które niekoniecznie wskazywane były jako podlegające 

konsultacjom. Pozwoliły jednak na zebranie znacznie szerszego i bardziej kompleksowego 

materiału. Uczestnicy konsultacji nie do końca mogli zostać poinformowani o tym, co 

konsultują, co zresztą jest wypowiedziane wprost w niektórych uwagach.  

Ostatnią dostrzeżoną słabością metody był sposób dystrybucji informacji 

o prowadzonych konsultacjach. Skala uwag w porównaniu ze skalą zjawiska 

niepełnosprawności w Polsce, pomimo większej skali zgłoszeń niż przewidywano, wciąż 

jeszcze jest zbyt niska i głosy te traktować należy jako wybiórcze. Należałoby się zastanowić 

na przyszłość nad tym, jakie jeszcze placówki, instytucje, organizacje i reprezentacje 

środowiska osób z niepełnosprawnością należałoby zaprosić, żeby w większym stopniu 

zadbać o szerszą skalę wypowiedzi wszystkich interesariuszy.  

Z kolei, jeśli chodzi o zalety zastosowanej metody konsultacji należy podkreślić jej duże 

powodzenie w grupie opiekunów osób z niepełnosprawnością. Proporcja tych uczestników 

konsultacji w porównaniu do innych grup jest naprawdę wysoka. Świadczy to o refleksyjności 

tej grupy osób na temat potrzeb związanych z niepełnosprawnością, dobrej orientacji 

w systemie wsparcia i jego lukach oraz potrzebie zabierania głosu w sprawach, które ich 

bezpośrednio dotyczą.  
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Uczestnicy konsultacji mieli możliwość zgłoszenia każdej uwagi, co nie oznacza, że 

wszystkie one zostały dopuszczone do etapu analizy. Wyeliminowane z niego zostały uwagi 

obraźliwe, skrajnie emocjonalne i takie, których sensu nie dało się zrozumieć, a także uwagi 

o charakterze humorystycznym, nie wnoszące żadnych pragmatycznych wątków do procesu 

stanowienia prawa.  

Zaletą tej formy konsultacji było wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, 

pomimo tego, że uniemożliwiało to zgłoszenie uwag osobom, które nie posiadają dostępu do 

sieci, albo nie potrafią używać nowych technologii. Determinował to jednak sam charakter 

zastosowanej metody. Z jednej strony zachęca to do zdobywania nieposiadanej wiedzy, 

z drugiej umożliwia wyrażenie opinii osobom, które z racji swojej niepełnosprawności bądź 

niemożliwości wzięcia udziału w innych formach konsultacji w taki sposób mogą przedstawić 

swoje poglądy. 

Należy dodać, że każda zgłoszona uwaga powinna spotkać się z odpowiedzią ze strony 

resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, co umacnia dialogiczne podejście do kwestii 

niepełnosprawności w Polsce. Dialog społeczny z kolei zachęca do wymiany 

konstruktywnych uwag i pomysłów. W tym sensie pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej stali się czynnymi uczestnikami tej formy konsultacji. Dały im one 

możliwość sprawdzenia jak ich pomysły są odbierane przez ludzi, którzy w swojej 

codzienności borykają się z problemem niepełnosprawności, w życiu prywatnym 

i zawodowym. Jest to niewątpliwie wartość dodana konsultacji. Można się spodziewać, że 

taka skala wypowiedzi, analizowana przez przedstawicieli resortu odpowiedzialnego za 

organizowanie systemu wsparcia może zaowocować lepszym prawodawstwem w tym 

obszarze. W tym sensie największym beneficjentem konsultacji może być system wsparcia 

osób z niepełnosprawnością w Polsce.  
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10. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

Chciałabym zgłosić parę spraw z punktu widzenia mamy wychowującej dziecko 

z autyzmem i jednocześnie pracującej, mimo iż nie jest to schorzenie diagnozowane 

w trakcie ciąży, ani zaraz po porodzie. 1. W przypadku autyzmu nie ma procedury 

kompleksowej diagnostyki dziecka. Poradnie neurologiczne, metaboliczne, 

genetyczne rodzic załatwia na własną rękę. Nie zawsze lekarz rodzinny chce 

wystawiać potrzebne skierowania. Brak informacji jest dotkliwy, jeśli chodzi 

o specjalistów jakie dziecko z diagnozą autyzmu powinno odwiedzić. W praktyce 

rodzic zostaje sam. 2. Przedszkola organizujące zajęcia np. z hipoterapii wymagają 

dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do tego rodzaju 

zajęć. Lekarz rodzinny nie chce wystawić takiego dokumentu twierdząc, że nie jest 

uprawniony. Rodzic musi szukać lekarza, który takie zaświadczenie wystawi. 

3. SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Godziny przyznawane nie według 

zaświadczenia od lekarza specjalisty tylko w zależności od budżetu. Generalnie 

godziny się obcinane. Decyzje wydawane są czasami tylko na miesiąc, czasami na 

pół roku lub rok w zależności od MGOPS. Stawki za godzinę terapii są w skali kraju 

zróżnicowane. Samo zarządzenie ma w moim odczuciu dziwne progi. Dla osób 

o najniższych dochodach odpłatności są niewielkie i rosną w zależności od 

dochodów po kilka procent, przy zarobkach nieco wyższych wysokość odpłatności 

zmienia się już o kilkanaście %. Mieszkam na wsi i SUO jest bardzo wartościową 

formą pomocy. W mieście jest łatwiej o stowarzyszenia, fundacje w których można 

uzyskać pomoc. Na wsi dotarcie do terapeutów jest utrudnione 4. Dla pracujących 

rodziców dzieci niepełnosprawnych brak jest jakichkolwiek udogodnień. np. kilku dni 

urlopu w roku więcej. 5. Dla rodzin w których nie ma problemu przemocy, 

alkoholizmu nie dociera żadna pomoc ze strony MGOPS, choćby informacyjna. 

Pracownik MGOPS, najczęściej pracownik socjalny zjawia się tylko w momencie 

składania wniosku o SUO w celu przeprowadzenia wywiadu. Asystenci rodzinni nie 

zaglądają w ogóle. Warto by skoordynować działania MGOPS, PFRON a także 

przedszkola, szkoły tak żeby rodzic wiedział od początku co robić i jak pomóc dziecku. 

Mama dziecka z autyzmem 
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Podsumowanie niniejszego raportu rozpoczyna uwaga, zgłoszona przez rodzica 

dziecka z niepełnosprawnością. Zawiera ona w sobie większość wątków, które staną się 

wnioskami przeprowadzonych konsultacji. Wnioski odnoszą się do uwag zgłoszonych za 

pośrednictwem kwestionariusza internetowego (platformy on-line), w tym do postulatów 

wynikających z uwag do zapisów projektu ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

oraz niektórych innych ustaw. 

Wnioski i rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizowanego materiału, 

ze wskazaniem na tą perspektywę interpretacyjną, która dotyczy dobra osób 

z niepełnosprawnością i ich rodzin. Niniejszy rozdział został podzielony na 3 sekcje: 

(1) wnioski  

(2) rekomendacje szczegółowe,  

(3) rekomendacje ogólne. 

10.1. WNIOSKI 

W związku z analizowaną tematyką przyjęto następujący sposób wyciągnięcia 

wniosków i zbudowania rekomendacji. Otóż wnioski mają charakter mniej lub bardziej 

ogólny i wynikają wprost z syntetyzowania wątków, poruszanych w treści uwag uczestników 

konsultacji za pośrednictwem platformy on-line. Z całości materiału zgromadzonego 

w trakcie konsultacji za pośrednictwem kwestionariusza internetowego (platformy on-line) 

należy wyciągnąć następujące wnioski:  
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W1. Program „Za życiem”  nie uwzględnia form wczesnej interwencji w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju. Wczesna interwencja stanowi natomiast specyficzny obszar 

wspomagania dziecka w wieku 0-7 lat i spełnia inne zadania niż wczesne wspomaganie. 

Na skutek oddziaływań wczesnointerwencyjnych można szybciej i skuteczniej 

zdiagnozować i rozpocząć rehabilitacje dzieci np. z grup wysokiego ryzyka ciążowo – 

porodowego, m. in. z wrodzonymi wadami układu nerwowego, z zaburzeniami 

koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego, z zaburzeniami integracji sensorycznej, 

z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalanej lub bez ustalonej etiologii 

czy z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów. 

W2. Rozszerzony powinien być okres ujawniania się niepełnosprawności na okres 

niemowlęcy i poniemowlęcy, a nie tylko na okres płodowy i okołoporodowy, gdyż pewne 

niepełnosprawności ujawniają się po jakimś czasie. 

W3. Samorząd terytorialny nie jest w pełni poinformowany w zakresie  możliwych rozwiązań, 

z których może korzystać i w ten sposób tworzyć warunki sprzyjające wsparciu osób 

z niepełnosprawnością. 

W4. Na terenach wiejskich występuje problem z dostępem do diagnostyki prenatalnej oraz 

problem z dostępem do usług świadczonych przez organizacje pozarządowe na rzecz 

osób z niepełnosprawnością. Na tych terenach występują niedobory instytucji 

medycznych o charakterze diagnostycznym i organizacji pozarządowych z ofertą usług 

wspierających rodzinę z problemem niepełnosprawności. 

W5. Zauważa się niewystarczające, ograniczone umiejętności współpracy z osobami 

z niepełnosprawnością i ich rodzinami ze strony instytucji świadczących im wsparcie – 

ośrodków pomocy społecznej, instytucji medycznych i szpitalnych. 

W6. Nie wszystkie rodzaje niepełnosprawności są objęte wsparciem ze strony systemu – na 

przykład wady genetyczne, mukowiscydoza. 

W7. System zasiłków i świadczeń dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jest 

niewystarczający i nie pozwala zaspakajać wszystkich potrzeb rehabilitacyjnych oraz 

społecznych rodziny. 
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W8. W systemie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych występuje potrzeba rozszerzenia 

wsparcia na osoby z niepełnosprawnością w stopniu lekkim oraz na dorosłe osoby 

z niepełnosprawnością (po 25 roku życia) i ich rodziny (przy przyjęciu do WTZ, przy 

zasiłku opiekuńczym i innych świadczeniach w ramach ubezpieczenia społecznego, przy 

opiece wytchnieniowej, pomocy w domu, zakładaniu działalności gospodarczej). 

W9. Katalog typów ŚDS jest niewystarczający i nie uwzględnia wszystkich 

niepełnosprawności i zaburzeń – na przykład w ŚDS nie może znaleźć się osoba 

z niepełnosprawnością bez zaburzeń psychicznych.  

W10. Uczestnicy konsultacji nie są zadowoleni z systemu orzecznictwa o niepełnosprawności 

w Polsce – uważają, że nie odzwierciedla on realnych schorzeń, nie jest ujednolicony 

pomiędzy systemem dla celów rentowych i pozarentowych, jest uznaniowy ze względu 

na dany organ orzeczniczy, brakuje mu ujednoliconego sposobu stosowania przepisów, 

utrudnianie orzecznictwa wobec osób z mukowiscydozą, wadami genetycznymi jak 

m.in. Zespół Downa, Zespół Turnera, Zespół Pataua, Zespół Edwardsa. Zauważa się 

problemy z wpisami do orzeczeń odnośnie możliwości udziału w WTZ. 

W11. Brakuje jeszcze jednego stopnia niepełnosprawności – (kategoria 0), przyznawanego 

osobom w pełni zależnym od opieki jak i pielęgnacji. Są to osoby, które trzeba karmić 

i zmieniać pieluchy. Są to stany w śpiączkach i respirowane oraz osoby żyjące dzięki 

różnym aparaturom medycznym. Konieczne jest następnie, po wprowadzeniu nowej 

kategorii, powołanie zespołu, który zbada potrzeby takich osób. 

W12. Brakuje systematycznej pomocy w opiece i rehabilitacji społecznej osób 

z niepełnosprawnością, w rodzinie, w której opiekun lub opiekunowie są czynni 

zawodowo. Z racji zatrudnienia są oni dyskryminowani w systemie pomocy społecznej, 

natomiast ich potrzeby nie maleją w związku z tym, że są aktywni zawodowo.  

W13. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością wskazują na konieczność zniesienia kryterium 

dochodowego w każdej sytuacji ubiegania się o różnorodne świadczenia i usługi ze 

względu na niepełnosprawność w rodzinie. 
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W14. Sytuacja samotnych rodziców i opiekunów, którzy na skutek rozwodów i rozstań 

pozostają sami z obowiązkiem opieki i wychowania osoby z niepełnosprawnością jest 

bardzo trudna. Świadczenia z pomocy społecznej nie wystarczają na zaspokojenie 

potrzeb rodziny, natomiast sytuacja rodzinna często uniemożliwia podjęcie aktywności 

zawodowej. Do tego dochodzi pogarszająca się kondycja psychiczna i fizyczna, co rodzi 

ogromne ryzyko  wejścia kolejnych osób w system ochrony zdrowia. 

W15. Występują problemy związane z brakiem możliwości dotarcia do osób 

z niepełnosprawnością z ofertą wsparcia – wiele ograniczeń związanych z przepływem 

informacji o tych osobach wynika z konieczności ochrony danych osobowych przez 

instytucje. 

W16. Rolę terenowych służb pomocy społecznej (pracowników socjalnych) przejmują 

pracownicy WTZ i ŚDS, którzy sami w celach rekrutacyjnych wyszukują uczestników, 

jeżdżą po gminach, rozmawiają z sołtysami, pytają w środowisku lokalnym, wyręczając 

w ten sposób ośrodki pomocy społecznej.  

W17. Praktyki, staże rehabilitacyjne i możliwość trzykrotnego powrotu do WTZ po 

ewentualnym niepowodzeniu na rynku pracy mogą być świetnym pomysłem, o ile 

zostaną wsparte przez trenera pracy. 

W18. Nie jest jasne, w jakiej instytucji powinien być zatrudniony trener pracy. Wśród 

propozycji są: warsztat terapii zajęciowej, młodzieżowe centra kariery i urząd pracy, 

a także CIS i NGO. Nie wiadomo też, jakie byłyby wymogi odnośnie wykształcenia 

trenera pracy, a także jego ugruntowanie we współpracy z pracodawcą. 

W19. Rodziny z niepełnosprawnością mają dość słabe wsparcie w kontekście potrzeb 

mieszkaniowych (dostęp do niskooprocentowanych kredytów, lokali z zasobów gminy). 

W20. Brakuje informacji na temat możliwego wsparcia osób z niepełnosprawnością, zarówno 

jeśli chodzi o wsparcie finansowe, usługowe, opiekuńcze, aktywizacyjne, edukacyjne, 

rehabilitacyjne, lecznicze, psychologiczne i in. 
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W21. Kadrę WTZ i ŚDS stanowią specjaliści posiadający wykształcenie sprofilowane do 

wykonywanej pracy, często posiadający dodatkowe kwalifikacje, szkolenia, uprawnienia 

i kompetencje. Natomiast ich zarobki plasują się na granicy wynagrodzenia 

minimalnego. Pozbawieni są również różnych dodatków, które posiadają inne grupy 

zawodowe, pracujące z tymi samymi typami osób z niepełnosprawnością (pracownicy 

DPS, nauczyciele szkół specjalnych). 

W22. Niewystarczające wsparcie niepełnosprawnych uczniów i ich rodziców w systemie 

oświaty (potrzebne formy wsparcia to w szczególności asystenci „cienie”, monitoring, 

wsparcie psychologiczne i społeczne w szkole, troska o podstawowe potrzeby dzieci 

z niepełnosprawnością (jak np. spożywanie płynów), materiały dydaktyczne). 

W23. Problem z uzyskiwaniem zaświadczeń lekarskich dotyczących danej 

niepełnosprawności. Być może jest to wynik niewiedzy lekarzy lub lęk przed braniem 

odpowiedzialności za zaświadczanie o niepełnosprawności. 

W24. Przedstawiciele ŚDS wskazywali na to, że pomimo zwiększenia dotacji do poziomu 30% 

na wsparcie osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną i tak aktualny 

jest problem niedofinansowania opieki i pracy terapeutów. Zwiększenia kwoty 

dofinansowania jest niewystarczające, bo takie osoby często wymagają pracy 1 na 1. 

Osoby ze spektrum autyzmu wymagają również dostosowywania pomieszczeń. 

W25. Zauważa się niewystarczające wsparcie dla osób głuchych związane głównie 

z barierami komunikacyjnymi z tą grupą osób z niepełnosprawnością.  

W26. Dużą barierą w dostępie do WTZ i ŚDS jest częsty brak możliwości finansowania 

transportu z dotacji lub z innych źródeł, na przykład z budżetu gminy. Brak środków na 

zabezpieczenie transportu, wpływa na niską frekwencję i przez to stanowi ograniczenie 

dostępności instytucji wsparcia dla osób niepełnosprawnych. 

W27. Przedstawiciele podmiotów aktywizujących społecznie i zawodowo (ŚDS, WTZ) 

podkreślali zbyt niski poziom finansowania placówek. Pracownicy WTZ wskazywali na 

brak corocznej waloryzacji algorytmu. 
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W28. Brak definicji opiekuna osoby niepełnosprawnej, odzwierciedlającej rzeczywistość 

i uprawniającej do pobierania należnych świadczeń. Z katalogu opiekunów wykluczone 

są osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej dla niepełnosprawnego dziecka, 

niebędące opiekunem prawnym, które nie złożyły wniosku o przysposobienie - na mocy 

definicji rodziny z art.3 ustawy „Za życiem”, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, 

którzy nie są uprawnieni do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (zaznaczone 

łącznie punkty 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności), opiekunowie osób 

niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w tej grupie 

w znacznej mierze znajdują się osoby z niepełnosprawnością intelektualną 

umiarkowanego stopnia oraz osoby z zespołem Downa, a więc absolutnie 

niesamodzielne i wymagające opieki, tym samym będące w sytuacji wykluczenia 

opiekuna z rynku pracy przez konieczność sprawowania opieki, opiekunowie 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

 

Przedstawiciele środowisk, związanych z warsztatami terapii zajęciowej, konsultując 

Projektu ustawy z dnia 29 września 2017 roku o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw 

wskazywali przede wszystkim na: 

W29. Brak definicji ustawowej takich pojęć jak: praktyki zawodowe, trener pracy, 

rehabilitacja, zajęcia klubowe, inna praca zarobkowa, staż aktywizacyjny oraz brak 

zdefiniowania unikalnych zadań warsztatu terapii zajęciowej. 

W30. Zbiór danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę prowadzącą warsztat, który 

jest za wąski i niewystarczający. 

W31. Sposób organizacji pracy w WTZ jest niedoprecyzowany, jeśli chodzi o ilość godzin 

zajęć, poziom ujednolicenia dokumentacji, zapewnienie transportu uczestników na 

zajęcia w WTZ. 
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W32. Negatywnie ocenia się brak jakichkolwiek zapisów o zwiększeniu algorytmu, według 

którego finansowana jest działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz o jego 

corocznej waloryzacji. W skutek tego WTZ muszą ograniczać zatrudnienie, bo nie są 

w stanie wypłacać nawet minimalnych wynagrodzeń. Nie został zahamowany odpływ 

kadry, posiadającej wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi. Obowiązujący i planowany w przyszłości wzrost płacy minimalnej 

zmusza do redukcji lub ograniczeń w tym zakresie. WTZ mają też olbrzymie kłopoty 

z wymianą zużytego wyposażenia, remontami obiektów czy dowozem osób 

niepełnosprawnych na zajęcia. 

W33. Odnośnie dotacji na jednego uczestnika WTZ - Warsztaty Terapii Zajęciowej otrzymują 

obecnie dofinansowanie w wysokości 1.481 zł (z tego 10% zapewnia powiat) na 

uczestnika. Pracownik ze znacznym stopniem niepełnosprawności i upośledzeniem 

umysłowym to obciążenie budżetu państwa kwotą 2.400 zł. Są to kwoty zbyt niskie, żeby 

móc w pełni zabezpieczyć możliwość realizacji celów rehabilitacji społecznej 

i zawodowej, realizowanej w warsztacie terapii zajęciowej. 

W34. Odnośnie kadry WTZ należy podkreślić wielość głosów na temat niedocenienia jej 

pracy. Niskie zarobki, brak statusu zawodowego pracowników WTZ, brak uprawnień 

wynikających ze szczególnych warunków pracy, zagrożenie wypaleniem zawodowym, 

częsta rotacja kadry placówek rehabilitacyjnych sprawiają, że osoby 

z niepełnosprawnością maja zdecydowanie niższy poziom usług. 

W35. Dokumentacja prowadzona przez WTZ w tej chwili nie jest ujednolicona we wszystkich 

WTZ w całym kraju. To powoduje problemy w procesie kontroli warsztatów. 

W36. Zapis o niełączeniu funkcji w zarządach organizacji pozarządowych z zatrudnieniem 

w WTZ może zostać uznany za ograniczający nie tylko zasadę autonomii stowarzyszeń, 

ale przede wszystkim konstytucyjne prawo do zrzeszania się. 

W37. Odnośnie rady programowej WTZ - Obecnie rada oprócz opracowywania w/w 

dokumentów była ciałem zarządzającym WTZ – em, wspierającym kierownika 

i jednostkę prowadzącą warsztat w decyzjach dotyczących uczestników. Zmiany 

zaproponowane odbierają te kompetencje radzie przekazując je staroście, a w praktyce 

PCPR. 
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W38. Odnośnie praktyk rehabilitacyjnych i staży zawodowych uznaje się ilość godzin 

przeznaczonych na ich realizację za niewystarczającą, a także zauważa się brak 

określenia źródeł finansowania takich wydatków z nimi związanych jak koszt zakupu 

odzieży ochronnej, koszt badań lekarskich oraz szkolenia BHP, wynagrodzenie trenera 

pracy, zwiększenie kosztów transportu uczestników do zakładu pracy, w którym 

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

uczestnik WTZ będzie odbywał praktyki lub staże 

W39. Niejasne są zasady funkcjonowania zajęć klubowych w ramach WTZ, tryb organizacji 

tych zajęć, środki finansowe, adresaci tych działań. 

W40. Powiązanie działalności WTZ z lokalnymi strategiami rozwiązywania problemów 

społecznych może prowadzić do utrudnień w funkcjonowaniu WTZ. Jeżeli powiatowe 

strategie rozwiązywania problemów społecznych nie zawierają wymaganych tym 

zapisem wskazań (ponieważ np. liczba WTZ w danym powiecie jest optymalna, choć nie 

oznacza to, że liczba miejsc w nich jest odpowiednia do bieżących potrzeb), korzystanie 

z tego przepisu może rodzić duże problemy – trudno będzie warsztatowi zdobyć 

akceptację władz/środowisk lokalnych (zwłaszcza, że zwiększenie liczby miejsc w WTZ 

generuje wzrost wydatków w budżecie powiatu), trudno będzie WTZ-om doprowadzić 

do wymaganych zmian w obowiązującej strategii. Wystarczającym argumentem dla 

zwiększenia liczby uczestników w WTZ powinna być lista osób oczekujących powyżej 

3 miesięcy na przyjęcie do warsztatu, którą będą prowadziły PCPR-y. 

W41. Odnośnie zapewniania standardu dostępności do warsztatów terapii zajęciowej 

zauważa się, że okres dochodzenia do tego standardu jest za krótki. Brakuje ponadto 

zagwarantowania środków na remonty i dostosowanie pomieszczeń w kierunku 

wypracowywania tego standardu dostępność.  

W42. Rozwiązanie związane z potrącaniem dotacji w przypadku stwierdzenia przedłużającej 

się nieobecności uczestnika w trakcie kwartału i niemożliwość uznania żadnych 

usprawiedliwień tej nieobecności została uznana za bezsensowną. Uczestnicy zajęć 

w WTZ są osobami z podwyższonym ryzykiem chorobowości, często leczą się w różnych 

sanatoriach i szpitalach a koszty stałe utrzymania dla nich miejsca trzeba opłacać. Ten 

zapis spowoduje patologię i problemy finansowe. 
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W43. Negatywnie oceniono powołanie „nowej” Rady Programowej Warsztatów, która 

byłaby zupełnie nowym ciałem i jednoczesna zamiana aktualnej Rady Programowej WTZ 

w Zespół, co może wprowadzać niejasności i zamieszanie. Można by tego uniknąć 

powołując nową Radę pod inną nazwą np. rada ds. WTZ. Zauważa się, że planowane 

zadania proponowanego ciała są zbieżne z zadaniami i celami funkcjonujących obecnie 

Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. 

10.2. REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE 

System rekomendacji podzielony został na rekomendacje szczegółowe, które 

w bardziej precyzyjny sposób odnoszą się do uwzględnionych powyżej wymienionych 

wniosków oraz na rekomendacje ogólne, które mają charakter postulatywny i w większym 

stopniu uniwersalny, odnoszący się do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością 

w ogóle.  

W związku z powyższym zaproponowano następujące rekomendacje: 

Numer 
rekomendacji 

Treść rekomendacji Adresat rekomendacji 

RS1 Luki w Programie „Za życiem” – Rekomenduje się 
uzupełnienie zdiagnozowanych w systemie 
kompleksowego wsparcia osób 
z niepełnosprawnością od momentu poczęcia do 
naturalnej śmierci białych plam, dotyczących 
sposobu diagnozowania niepełnosprawności, 
wsparcia poprzez wczesną interwencję, kryterium 
dochodowego w opiece wytchnieniowej, opieki 
i wsparcia dla dorosłych osób 
z niepełnosprawnością i ich rodzin, wsparcie 
mieszkaniowe, wsparcie asystentów rodziny 
w wypełnianych przez nich funkcji w ramach PZŻ 

 Rada Ministrów 
 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 
Społecznej 

 Pełnomocnik Rządu 
ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
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RS2 Wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością 
i ich rodzin w systemie wsparcia – zauważa się 
luki w dostępie do świadczeń, usług (na przykład 
opieki wytchnieniowej, pomocy w domu). 
Rekomenduje się objęcie wsparciem również te 
osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny, które 
ukończyły 25 rok życia. Jest to wskazane również 
ze względu na ograniczane w czasie możliwości 
zasobów opiekuńczych, istniejąc w rodzinie, 
w związku ze starzeniem się rodziców czy 
opiekunów. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 

 Ministerstwo Zdrowia 

RS3 Wsparcie dla rodziców aktywnych zawodowo – 
rekomenduje się: 

 wprowadzenie dodatkowych dni w ramach 
opieki na dziecko, 

 wydłużenia płatnego urlopu dla pracującym 
rodziców do 36 dni/rok – lub w ramach opieki 
wytchnieniowej dodatkowe 10 dni urlopu 
zdrowotnego z przeznaczeniem na turnus 
rehabilitacyjny lub zwykły odpoczynek, 

 dodatkowego urlopu w wysokości 10 dni 
roboczych lub 21 dni roboczych wolnego 
w przypadku przebywania z podopiecznym na 
turnusie rehabilitacyjnym (analogicznie jak 
w przypadku uprawnień pracującej osoby 
niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym 
bądź znacznym), 

 skrócenia czasu pracy z 8h na 6h, elastyczny 
czas pracy,  

 ułatwienia w korzystaniu raz na 2 lata 
z sanatorium całej rodzinie w celu regeneracji 
sił (objąć wsparciem rodzeństwo narażone na 
stres i inne problemy wynikające z ciężkiej 
sytuacji życiowej),  

 zapewnienia przynajmniej raz w roku 
możliwości skorzystania z podstawowych 
laboratoryjnych badań profilaktycznych (bez 
skierowań, na podstawie zaświadczenia 
o sprawowaniu opieki) monitorujących stan 
zdrowia osób sprawujących opiekę nad 
niepełnosprawnymi, 

 pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej 
przy zaprowadzaniu i odbieraniu ze szkoły 
i czas do powrotu rodziców z pracy, 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  
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 pomocy w zapewnieniu opieki nad 
niepełnosprawnym dzieckiem lub osobą 
dorosłą (niezależnie od wieku) na czas wakacji 
i ferii zimowych, 

 preferencyjnych, niższych składek ZUS dla 
opiekunów, którzy decydują się na 
samozatrudnienie, aby łączyć pracę z opieką, 

 wprowadzenia ulgi dla pracodawcy rodzica 
dziecka z niepełnosprawnością (aby 
opiekunowie byli chętniej zatrudniani). 

RS4 Wsparcie dla samotnych rodziców 
wychowujących dzieci z niepełnosprawnością – 
rekomenduje się stworzenia warunków dla 
zapewnienia opieki wytchnieniowej, wsparcia 
finansowego, psychologicznego, 
prozatrudnieniowego, asystenckiego 
i medycznego dla całego systemu rodzinnego. 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej;  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

RS5 Wsparcie starszych rodziców osób 
z niepełnosprawnością - rekomenduje się 
wprowadzenie zapisów, zabezpieczających 
trwałość opieki nad osobą z niepełnosprawnością 
po osłabieniu zasobów opiekuńczych rodzica, bądź 
jego ewentualnej śmierci poprzez: 

 ułatwienie w przyjmowaniu do całodobowych 
placówek wsparcia jednocześnie i łącznie osób 
niepełnosprawnych wraz z opiekunem 
faktycznym, który również potrzebuje opieki 
ze względu na wiek i/lub stan zdrowia – być 
może stworzenie kolejnego typu DPS – dla 
osób i rodzin z niepełnosprawności, 

 Zapis o możliwości przekazania opieki nad 
osoba niepełnosprawną po śmierci opiekunów 
określonym osobom bądź instytucjom, 
włącznie z odwróconą hipoteką, 

 tworzenie specjalistycznych domów opieki 
całodobowej po śmierci opiekunów osoby 
z niepełnosprawnością, również w środowisku 
domowym osoby z niepełnosprawnością, 

 rozwój całodobowych form pomocy dla osób 
z niepełnosprawnością intelektualną 
i sprzężoną. 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej;  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 
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RS6 Działania informacyjne – Rekomendacja 
zbudowania systemu dystrybucji informacji na 
temat możliwych ścieżek wsparcia rodziny 
z niepełnosprawnością, dystrybuowany na różnych 
etapach życia osoby z niepełnosprawnością. 
Skuteczna dystrybucja tych informacji może się 
odbywać wyłącznie w oparciu o zbudowanie 
systemów współpracy pomiędzy wszystkimi 
podmiotami zaangażowanymi we wsparcie osób 
z niepełnosprawnością – OPS, PUP, ośrodki 
zdrowia, szkolnictwo specjalne, podmioty 
aktywizujące (WTZ, ŚDS, ZAZ), DPS, organizacje 
pozarządowe, PCPR, PFRON. 
Rekomenduje się również utworzenie 
powszechnej bazy danych podmiotów wsparcia 
oraz objęcie akcją informacyjną również rodzin 
z osobą niepełnosprawną, niekorzystających 
z pomocy OPS; 
Rekomenduje się również systematyczne 
organizowanie kampanii społecznych przez 
samorząd gminny, samorząd powiatowy, PCPR 
wspólnie z WTZ powinien prowadzić kampanie 
wśród pracodawców promującą zatrudnianie, 
przyjmowanie na staż zawodowy czy praktyki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną ze stopniem 
umiarkowanym lub znacznym. Dobrym pomysłem 
jest tworzenie listy pracodawców chętnych na 
zatrudnienie, staż zawodowy czy praktyki osób 
z niepełnosprawnością intelektualną. Tworzenie 
miejsc pracy, staży dla uczestników WTZ przez 
samorząd lokalny oraz przez PUP. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  

 ośrodki pomocy 

społecznej; 

 warsztaty terapii 

zajęciowej; 

 środowiskowe domy 

samopomocy 

 ośrodki pomocy 

społecznej,  

 urzędy pracy 

RS7 opieka wytchnieniowa – rekomenduje się 
wypracowanie wspólnie z rodzicami osób 
z niepełnosprawnością modelu całodobowej opieki 
wytchnieniowej wraz ze stworzeniem 
mechanizmu jej finansowania w warunkach 
środowiskowego domu samopomocy czy innej 
wybranej przez ustawodawcę placówki. Opieka 
wytchnieniowa nie powinna być uzależniona od 
kryterium dochodowego, gdyż każdy opiekun 
osoby z niepełnosprawnością jest w równej mierze 
obciążony tą opieką i każdy potrzebuje 
odpoczynku, niezależnie od statusu materialnego. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 
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RS8 Świadczenia pieniężne – rekomenduje się  
podniesienie kwoty świadczeń zasiłku 
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, 
renty socjalnej, powrót do świadczenia 
wychowawczego, możliwości przejścia na 
wcześniejszą emeryturę dla opiekunów osób 
z niepełnosprawnością. Wysokość świadczeń dla 
rodzin, które wychowują dziecko 
z niepełnosprawnościom powinny odpowiadać ich 
potrzebom i zaspakajać wszystkie potrzeby.  

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  
 

RS9 Baza placówek wsparcia – rekomenduje się 
rozszerzenie typów ŚDS, oprócz osób ze spektrum 
autyzmu i sprzężoną niepełnosprawnością również 
na osoby z niepełnosprawnością w stopniu 
głębokim. Utworzenie dodatkowych typów 
domów samopomocy. Istnieje potrzeba powstania 
placówek dla:  

 osób ze spektrum autyzmu; 

 osób z niepełnosprawnością sprzężoną; 

 osób z upośledzeniem intelektualnym 
i z zaburzeniami w zachowaniu (agresja, 
autoagresja, niedostosowanie społeczne, 
kompulsywne zachowania seksualne i in.);  

 osób wymagających pielęgnacji i innych 
czynności wspomagających, np. dla osób ze 
stomią, osób cewnikowanych, 
pampersowanych, przebywających 
całodobowo na wózkach inwalidzkich bez 
możliwości pionizacji, i in. 

 Usługi w tych placówkach powinny być 
realizowane w określonym standardzie - 
zwiększone finansowanie i z budżetu centralnego 
i samorządowego, opieka w systemie jeden na 
jeden, zwiększony wskaźnik zatrudnienia, brak 
barier architektonicznych. 
Ponadto rekomenduje się: 
• modyfikację warunków prawnych, w tym 

finansowych, sprzyjających funkcjonowaniu 
obecnych i powstawaniu nowych zakładów 
aktywności zawodowej; 

• zróżnicowanie finansowania uczestnictwa we 
wsparciu w ośrodku wsparcia, ŚDS i WTZ 
(kryterium: stopień niepełnosprawności); 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

 Organizacje 
pozarządowe 
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• włączenie PCPR i MOPS do procesu rotacji 
uczestników wsparcia w ramach 
poszczególnych instytucji (przekazywanie 
uczestników do adekwatnej formy wsparcia, 
koordynacja przepływu informacji).  

• rozważenie powstania dwóch nowych typów 
DPS – dla osób z autyzmem, dla rodzin 
z problemem niepełnosprawności (o czym była 
mowa w rekomendacji szczegółowej nr 5) 
domu pomocy społecznej dla dorosłych osób 
z autyzmem,  

• ośrodków rehabilitacyjnych dla dorosłych osób 
niepełnosprawnych,  

• placówek wsparcia dziennego dla osób ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności 
i sprzężeniami (w tym osób leżących) powyżej 
25 roku życia w formie placówek pobytu 
dziennego . 

RS10 Uporządkowanie systemu orzecznictwa – 
Rekomenduje się uregulowanie zasad 
funkcjonowania systemu orzekania 
o niepełnosprawności, tak, żeby orzeczenia: 

 odzwierciedlały rzeczywisty stan fizyczny 
i psychiczny osób z niepełnosprawnością, 

 były wydawane w sposób ujednolicony dla 
wszystkich komisji orzekających w całym 
kraju, 

 były wydawane w ujednoliconym systemie 
orzekania, który byłby wewnętrznie spójny 
(niezależnie czy do celów rentowych, czy 
pozarentowych), 

 były wydawane w oparciu o najnowszą wiedzę 
na temat zaburzeń i niepełnosprawności, 
stosowaną przez lekarzy orzeczników, 

 były zweryfikowane pod kątem skierowania do 
WTZ i wydawane wyłącznie osobom, które 
mają w przyszłości szansę na podjęcie 
zatrudnienia, 

 były oparte o opinie tych specjalistów, 
placówek i instytucji wsparcia, które 
specjalizują się we wsparciu osób 
z niepełnosprawnością.  

 Międzyresortowy 
Zespół do spraw 
Opracowania Systemu 
Orzekania 
o Niepełnosprawności 
oraz Niezdolności do 
Pracy 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 
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RS11 Bariery dostępu dla osób niepełnosprawnych do 
placówek wsparcia – rekomenduje się 
zapewnienie osobom z niepełnosprawnością usług 
transportowych, dowożąc ich do placówek 
wsparcia oraz do pracodawców w okresie praktyk 
i staży aktywizacyjnych. Dotacja na uczestnika 
powinna uwzględniać koszty transportu, w 
sytuacji, gdy uczestnik nie może dotrzeć do ŚDS 
czy WTZ samodzielnie, w zależności od ilości 
kilometrów, potrzebnych do przejechania dla 
danego uczestnika. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

 Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 

RS12 Wsparcie dla osób z niepełnosprawnością 
sprzężoną i w stopniu znacznym – rekomenduje 
się tworzenie i rozwijanie placówek, które będą 
zapewniać dzienne wsparcie dla osób ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności i sprzężeniami (w 
tym osób leżących) powyżej 25 roku życia w formie 
placówek pobytu dziennego.  

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej 

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

RS15 Polityka prozatrudnieniowa – rekomenduje się 
wspieranie i rozwój instrumentów sprzyjających 
zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, które są 
w stanie podjąć zatrudnienie na ryku pracy. Może 
się to dokonywać poprzez wsparcie trenera pracy, 
rozpoznanie lokalnego rynku pracy, wdrażanie 
instrumentów ekonomii społecznej, 
wprowadzenie podziału pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami rehabilitacji 
społecznej i zawodowej i w ten sposób zbudowanie 
ścieżki rozwoju zawodowego, ulepszenie systemu 
orzecznictwa, podniesienie wynagrodzeń kadry 
placówek, system oceny ich pracy, wprowadzenie 
wskaźników prozatrudnieniowych i n. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 Urzędy pracy 
 Warsztaty terapii 

zajęciowej 
 Zakłady aktywności 

zawodowej 
 Zakłady pracy 

chronionej 
 pracodawcy 
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RS17 Asysta osób z niepełnosprawnością – 
rekomenduje się  dofinansowanie 
asystentów/opiekunów profesjonalnych do 
opieki/asysty przy niepełnosprawnym/ych dla 
rodziców aktywnych na rynku pracy, którzy mają 
dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
wymagającymi opieki non-stop. Ocena 
dofinansowania indywidualnie. Rodzice nie mogą 
być dyskryminowani przez dochód. Asystenci 
powinni być po przeszkoleniu w szkołach dla 
asystentów/opiekunów, posiadać wykształcenie 
pedagogiczne sprofilowane. Asystent (inny od 
asystenta rodziny) miałby pełnić nie tylko funkcje 
opiekuńcze, ale też byłby specjalistą od możliwych 
form wsparcia systemu rodzinnego, byłby 
ekspertem od wsparcia osoby 
z niepełnosprawnością. Pełniłby też funkcje 
prozawodowe dla opiekunów osób 
z niepełnosprawnością.  

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej;  

 Jednostki samorządu 
terytorialnego 

RS18 Wsparcie mieszkaniowe dla rodzin 
z niepełnosprawnością – rekomenduje się:  

 uzupełnienie Programu „Za życiem” o zapis na 
temat zwiększania dostępności mieszkań dla 
rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne – 
pomoc np. w realizacji znalezienia np. domu 
parterowego, wsparcia przy realizacji zamiany 
mieszkań na dostosowane do 
niepełnosprawnych np. parterowe, czy z windą, 
umożliwić osobom niepełnosprawnym oraz ich 
rodzinom bezpośrednie dofinansowania na 
powiększenie mieszkania, 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
 Instytucje wspierające 

osób 
z niepełnosprawnością 
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 dopisanie w ustawie o pomocy społecznej 
wspomaganych wspólnot mieszkaniowych. 
Powinna to być usługa społeczna niezależna od 
tego, kto jest właścicielem domu lub mieszkania 
i czy są w nim bariery architektoniczne. Wiele 
osób z niepełnosprawnością nie potrzebuje 
likwidacji barier, bo nie są niepełnosprawne 
ruchowo. Gminy mają niewykorzystane 
mieszkania, które mogą przeznaczyć na 
wspomagane wspólnoty mieszkaniowe. Dużo 
rodziców buduje domy dla kilku lub kilkunastu 
osób, ale nie może dostać środków na ich 
prowadzenie, bo nie są to ani mieszkania 
chronione, ani rodzinne domy pomocy, 

 podejmowanie działań na rzecz informowania 
i zachęcania samorządu terytorialnego do 
podejmowania inicjatyw związanych 
z mieszkalnictwem chronionym w gminach, 
w oparciu o ich własne zasoby lokalowe. 

RS19 Definicja opiekuna osoby z niepełnosprawnością 
– rekomenduje się zapis, że opiekunami osób 
niepełnosprawnych może być członek rodziny, 
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 
r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 
(Dz. U. Poz. 1860), oraz osoby pełniące funkcję 
niezawodowych rodzin zastępczych, opiekujących 
się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub 
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz lub konieczności 
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka 
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub 
osobą niepełnosprawną ze znacznym lub 
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności”. 
Taki zapis umożliwi urealnienie faktycznie 
sprawowanej opieki i stworzy warunki w otoczeniu 
osób z niepełnosprawnością do przejmowania 
w pełni roli opiekuńczej. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 
 



 

 
 
 

  
   
 
 

St
ro

n
a1

6
5

 

RS20 Lokalne zespoły zadaniowe - Rekomenduje się 
organizowanie lokalnych zespołów zadaniowych 
na poziomie powiatu, składających się 
z przedstawicieli PCPR, PUP, WTZ, ŚDS, OPS, 
DPS, szkolnictwa specjalnego, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, 
ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych 
i rodziców, które miałyby charakter zadaniowy 
i wypracowały rozwiązania na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością w danym środowisku 
lokalnym. Mogłyby też opiniować jakie formy 
wsparcia są optymalne dla konkretnych osób 
z niepełnosprawnością. Najwłaściwszym 
koordynatorem pracy takich zespołów byłby 
powiat. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 Powiatowe centra 
pomocy rodzinie 

 ośrodki pomocy 
społecznej 

 domy pomocy 
społecznej 

 środowiskowe domy 
samopomocy 

 warsztaty terapii 
zajęciowej 

 urzędy pracy 
 poradnie 

psychologiczno-
pedagogiczne 

 ośrodki zdrowia 
 instytucje edukacji 

specjalnej 
 organizacje 

pozarządowe 
działające na rzecz ON 

RS21 Definicja pojęć w związku z aktywizacją 
społeczną i zawodową – rekomenduje się 
zdefiniowanie takich pojęć jak: praktyki 
zawodowe, trener pracy, rehabilitacja, zajęcia 
klubowe, inna praca zarobkowa, staż 
aktywizacyjny oraz ukazanie w definicji warsztatu 
terapii zajęciowej jego unikalnych zadań, 
związanych z aktywizacją zawodową. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 
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RS22 Dane osobowe w WTZ - rekomenduje się 
poszerzenie katalogu danych o dane dotyczące 
stanu zdrowia, sytuacji prawnej, bytowej, 
ekonomicznej poziomu funkcjonowania 
psychospołecznego, opinii psychologicznych, 
danych medycznych oraz dane kontaktowe 
członków rodziny i opiekunów prawnych. Zakres 
danych udostępnionych do przetwarzania przez 
WTZ powinien być tożsamy z zakresem danych 
przetwarzanych przez zespoły ds. orzekania 
o niepełnosprawności. Pozwoli to na usprawnienie 
procesu przyjmowania uczestników do WTZ. 
Sugerowane jest ponadto wprowadzenie jako 
obligatoryjnego elementu dokumentacji WTZ 
formularza z oświadczeniem uczestnika 
WTZ/opiekuna prawnego uczestnika WTZ 
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
w w/w zakresie. 

 Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
 Instytucje wspierające 

osób 
z niepełnosprawnością 
 

RS23 Finansowanie WTZ – rekomenduje się: 

 zapis ustawowy corocznej waloryzacji 
algorytmu; 

 wzrost dofinansowania uczestnika WTZ, co 
najmniej do wysokości dofinansowania 
zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika; 

 wydłużenie okresu dostosowania standardów 
dostępności budynków i pomieszczeń w okresie 
nie mniejszym niż 10 lat (okres do 2025 r. jest 
zbyt krótki).  

 Zapewnienie środków z funduszy celowych na 
to zadanie 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 

 

RS24 Organizacja pracy WTZ – rekomenduje się: 

 unormowanie godzin pracy, z uwzględnieniem 
czasu do dowóz/odwóz uczestników, ich 
możliwości zaangażowania w zajęcia, 
wymagane godziny pracy kadry, uwzględnienie 
pracy w weekendy i w godzinach 
popołudniowych i wieczornych ze względu na 
różne wycieczki i imprezy integracyjne; 

 uznanie zaświadczeń lekarskich oraz 
dokumentów medycznych np. z pobytów 
w szpitalach jako dokumentów 
usprawiedliwiających nieobecność uczestnika 
WTZ i w ten sposób zwalniające WTZ 
konieczności potrącania dotacji; 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
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 ujednolicenie dokumentacji merytorycznej 
prowadzonej przez WTZ tj. indywidualnego 
programu rehabilitacji, oceny rocznej, oceny 
kompleksowej a także dokumentacji działań 
rehabilitacyjnych / przebiegu rehabilitacji jaką 
winni prowadzić wszyscy zatrudnieni 
pracownicy merytoryczni (karty pracy, dzienniki 
zajęć). Opracowaniem wzorów dokumentów 
powinni zająć się praktycy, w formule pracy 
zespołu eksperckiego. 

RS25 Rola powiatu w działaniach WTZ – rekomenduje 
się: 

 uzupełnienie procesu wydawania decyzji przez 
starostę o uwzględnienie stanowisk WTZ. 
Pomimo wskazań do terapii nadanych przez 
zespoły do spraw orzekania - decydowanie przez 
starostów jednoosobowo o przyjmowaniu, 
wykreślaniu i efektach rehabilitacji uczestnika 
WTZ, odbierają całkowicie autonomię jednostek 
prowadzących WTZ; 

 uszczegółowienie trybu wydawania decyzji 
przez starostę w sprawie przyjęcia i skreślenia 
uczestnika WTZ w odniesieniu do KPA; 

 utrzymanie w mocy dotychczasowych procedur 
kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w WTZ 
z dodaniem ostatniego etapu tej procedury tj. 
wydanie decyzji o przyjęciu przez Starostę; 

 zmianę formuły rady ds. WTZ przy staroście 
i połączenie tych działań Powiatowych 
Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych. 
Postuluje się, żeby Rada ta miała charakter 
doradczy i konsultacyjny a nie koordynujący 
działalność WTZ-tów. Szczegółowe zasady 
działalności WTZ-tów opisują bowiem zawarte 
między stronami (Powiat – jednostka 
organizacyjna) umowy. Sugerowane jest 
rozszerzenie formuły tego gremium w taki 
sposób, aby stanowiło ono organ doradczo-
opiniodawczy przy staroście, obejmujący swym 
zakresem cały system wsparcia ON na poziomie 
powiatu (ŚDS, WTZ, ZAZ, ZPCh i innych 
pracodawców itp.).  

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
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 w kwestii kontroli postulat składania 
sprawozdania w wersji elektronicznej, 
określenie trybu odwołania od oceny 
negatywnej oraz określenia kryteriów 
otrzymania takiej oceny przez WTZ. 

RS26 Kadra jednostek prowadzących WTZ – 
rekomenduje się: 

 pozostawienie instruktorów zawodu 
i doradców zawodowych w składzie rady 
programowej działającej w WTZ (wg ustawy 
„zespołu”); wszyscy pracownicy merytoryczni 
WTZ powinni mieć prawo czynnego i pełnego 
udziału w radzie programowej WTZ 
(„zespole”), tym bardziej osoby, które planują 
i realizują działania z zakresu przygotowania 
uczestników do pracy;  

 zrezygnowanie zapisu o zakazie łączenia 
stanowiska w zarządzie organizacji 
pozarządowej z zatrudnieniem w WTZ. 
Zamiast tego powinno być zastrzeżenie, że 
jeżeli osoba pełniąca funkcje zarządcze 
w jednostce prowadzącej równocześnie 
pracuje w placówce podległej powinna być 
wyłączona z podejmowania decyzji 
dotyczących tej placówki; 

 sprecyzowanie zadań i zakresu obowiązków 
kierowników WTZ, ich wykształcenia, 
wprowadzenie kadencyjności, konkursów na 
stanowisko. 

 zachowanie dotychczasowej nazwy oraz 
zakresu zadań Rady Programowej WTZ; 

 profesjonalizację zawodu pracowników WTZ 
poprzez wpisanie wykształcenia pracowników 
WTZ w ustawę lub rozporządzenie - zawód -
instruktor terapii zajęciowej; dokonania 
zapisów odnośnie kwalifikacji instruktorów, 
oraz ustalenie ścieżki rozwoju; 

 uznanie pracy pracownika WTZ jako pracy 
w tzw. warunkach szczególnych dających 
pracownikom WTZ pakiet uprawnień: 
o możliwość przejścia na wcześniejszą 

emeryturę, 
o dłuższy wymiar urlopu (dodatkowe 

10 dni), 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
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o wprowadzenie wzorem rozwiązań 
istniejących w strefie jednostek 
budżetowych 13 pensji oraz dodatku 
stażowego liczonego według zasady 1% za 
każdy przepracowany rok od 4 roku stażu 
pracy, jednak nie więcej niż 20%, 

o skrócenie o 1 godzinę czasu pracy 
w kontakcie instruktor – uczestnik dla 
poprawy rozwoju zawodowego 
instruktorów. 

RS27 Praktyki zawodowe i staże aktywizacyjne 
w WTZ – rekomenduje się: 

 zwiększenia ilości godzin przeznaczonych na 
te praktyki zawodowe i staże aktywizacyjne do 
35 godzin tygodniowo przez okres 12 miesięcy,  

 określenie źródeł finansowania kosztów 
zakupu odzieży ochronnej, badań lekarskich 
oraz szkolenia BHP, wynagrodzenia trenera 
pracy, transportu uczestników do zakładu 
pracy, odpłatności dla pracodawcy, u którego 
uczestnik WTZ będzie odbywał praktyki lub 
staże,  

 dopuszczenie odbywania praktyk i staży 
w WTZ i ZAZ,  

 umożliwienie WTZ decydowania o liczbie 
osób, które przebywają na praktykach 
jednocześnie w odniesieniu do potrzeb 
i możliwości uczestników i możliwości 
organizacyjnych WTZ. 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 

 

RS28 Zajęcia klubowe w WTZ – postulowane jest 
uzupełnienie proponowanej nowelizacji o zapis 
umożliwiający uczestnictwo w klubach przez 
absolwentów WTZ, którzy opuścili warsztat celem 
podjęcia zatrudnienia, ale je utracili po upływie 
terminu 90 dni oraz przez kandydatów do WTZ 
oraz podkreślenie, że klub nie jest działalnością 
obligatoryjną warsztatu. 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 Samorząd terytorialny 
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RS29 Wsparcie osób niesłyszących – postulat 
zwrócenia uwagi na specyficzne potrzeby 
komunikacyjne osób głuchych. Objęcie wsparciem 
dzieci głuchych słyszących rodziców od 
najwcześniejszych dni życia dziecka w zakresie 
nauki języka migowego. Brak komunikacji od 
samego początku powoduje nieodwracalne skutki 
emocjonalne, psychiczne i poznawcze dziecka. 
Obsługa osób głuchych powinna być możliwa w 
każdej instytucji, w której osoby głuche jako 
obywatele RP mają swoje interesy. 

 Ministerstwo Rodziny, 

Pracy i Polityki 

Społecznej; 

 

10.3. REKOMENDACJE OGÓLNE 

Rekomendacje ogólne stanowią postulaty w odniesieniu do uwag podsumowujących 

konsultacje za pośrednictwem platformy on-line.  

RO1 – Rekomenduje się zmianę paradygmatu podejścia systemowego: odejście od 

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

z niepełnosprawnością sama się do systemu zgłosi. Podejmowane działania powinny 

odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych, osoba z niepełnosprawnością jest 

podmiotem, dysponującą pełnią praw obywatelskich, resorty mają obowiązek 

współpracy na rzecz stwarzania systemu, to nie osoba z niepełnosprawnością czy jej 

rodzina powinna chodzić od drzwi do drzwi, tylko państwo powinno wychodzić 

w kierunku tych osób. System powinien być ponadto elastyczny, co oznacza takie 

jego organizowanie, które będzie w pełni odpowiadać na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością. Być może w przyszłości będzie trzeba rozważyć całkowitą 

przebudowę systemu wparcia osób z niepełnosprawnością, w większym stopniu niż 

dziś odpowiadający potrzebom i możliwościom podmiotów niniejszych konsultacji. 
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RO2 – Rekomenduje się zdiagnozowanie zakresu zjawiska niepełnosprawności 

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

jakościowych, przy pomocy pracowników pomocy społecznej. Wskazany byłby „spis 

powszechny” w gminach, ale nie w perspektywie deklaratywnej tylko kryteriów 

jakościowych, wskazujących na występowanie niepełnosprawności. To pozwoliłoby 

na dobrą orientację w skali zjawiska, a co za tym idzie na określenie wymiaru wsparcia 

i dostosowania tego wsparcia do potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.  

Ro3 – W kontekście danych o zakresie zjawiska niepełnosprawności w środowiskach 

lokalnych rekomenduje się odtworzenie ogólnopolskiej mapy instytucji i placówek 

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

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

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością. 

RO4 – wskazane są wszelkie działania, prowadzące do nawiązywania trwałej i możliwie 

wielopodmiotowej współpracy pomiędzy różnymi podmiotami lokalnymi, 

tworzącymi system wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Koordynatorem takiej 

współpracy powinien być powiat, ze względu na posiadane zadania ustawowe. 

W jak największym stopniu należy budować komunikację i współpracę pomiędzy 

placówkami odpowiedzialnymi za wczesną interwencję, instytucjami edukacji 

specjalnej, środowiskowymi domami samopomocy, warsztatami terapii zajęciowej, 

zakładami aktywizacji zawodowej, zakładami pracy chronionej, ośrodkami pomocy 

społecznej, domami pomocy społecznej, urzędami pracy, ośrodkami zdrowia, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu kompleksowego wspierania 

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.  

RO5 – rekomenduje się zapoznanie szczegółowe z treścią uwag i ich analizą oraz w miarę 

możliwości budżetowych systemu wsparcia uwzględnienie tych z uwag, które 

przyczyniają się do podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. 
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NA ZAKOŃCZENIE 

Konsultacje za pośrednictwem prośby o opinię za pomocą kwestionariusza 

internetowego (platformy on-line) pokazały wielką chęć zajmowania stanowiska przez 

rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością w różnym wieku. Ich głos nie był głosem 

narzekania, „torpedowania” rozwiązań czy malkontenctwa. Pokazali w jakich obszarach 

sobie nie radzą i gdzie potrzebują większego wsparcia ze strony państwa. 

Opisywana forma konsultacji poprzez jej przebieg dała możliwość realizacji celu 

określonego w Priorytecie II Działanie 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, jakim jest wzmacnianie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces 

stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Konsultacje dały możliwość poznania opinii 

nie tylko o projektowanych aktach prawnych, ale przede wszystkim o szerszym kontekście 

systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Można to uznać za wartość 

dodaną całego projektu, gdyż w swoich celach zakładał on przeprowadzenie pogłębionych 

konsultacji społecznych dotyczących krajowego aktu prawnego: projektu ustawy o zmianie 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

oraz niektórych innych ustaw. 
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