Informacja dotycząca postulatów Zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej
Problematyka dotycząca osób niepełnosprawnych ma charakter interdyscyplinarny, a działania
zapobiegające powstawaniu niepełnosprawności oraz zmierzające do łagodzenia jej negatywnych
skutków są podejmowane na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej przy
jednoczesnym wspieraniu organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych.
Postulaty zgłoszone w trakcie spotkań Zespołu ds. aktywizacji społecznej i zawodowej zostały
omówione w następującej kolejności:
1. Postulaty dotyczące aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
2. Postulaty dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
3. Postulaty o charakterze ogólnym/przekrojowym
Należy zauważyć, że w pierwszej grupie zostały przedstawione instrumenty wsparcia z zakresu
rehabilitacji społecznej, z których mogą korzystać indywidualne osoby niepełnosprawne, tj.
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji
barier architektonicznych. Wsparcie w powyższym zakresie realizowane jest przez samorząd
powiatowy, do którego zadań należy również m.in. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się. Środki PFRON na realizację ww. zadań przekazywane są do powiatów według
algorytmu i są formą dofinansowania realizacji przez samorządy powiatowe zadania własnego
polegającego na wspieraniu ich niepełnosprawnych mieszkańców.
W dalszej kolejności odniesiono się do wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby niepełnosprawne
w różnego typu placówkach, zarówno tych funkcjonujących na gruncie ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. warsztaty terapii zajęciowej
oraz w systemie pomocy społecznej, tj. środowiskowe domy samopomocy, mieszkania chronione.
Przedmiotowe formy wsparcia mogą być uzupełniane przez specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Ponadto wskazano na podjęcie działań w ramach nowej perspektywy finansowej EFS 2014-2020 m.in.
w zakresie stworzenia ośrodków wsparcia dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością,
wypracowania standardów i przeprowadzenia pilotażu w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla
osób o specyficznych potrzebach oraz wypracowania, przetestowania, wdrożenia i upowszechnienia
standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
W grupie dotyczącej postulatów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
uwzględniono postulaty dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu. Należy zauważyć, że osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym
urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać
na zasadach takich jak bezrobotni z usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wymienionych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 11 ustawy o rehabilitacji (…)).
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Następnie został omówiony postulat dotyczący umocowania ustawowego zatrudnienia
wspomaganego jako metody wprowadzania osoby niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy, a także
wspierania jej w utrzymaniu się na tym rynku, realizowanej przez trenera pracy.
Grupę postulatów dotyczących rehabilitacji zawodowej zamykają postulaty odnoszące się
do zakładów aktywności zawodowej, czyli wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek
stwarzających osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności, niezdolnym do pracy lub zdolnym do pracy jedynie w warunkach chronionych,
możliwość realizacji niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych
potrzeb, poprzez ich zatrudnienie oraz rehabilitację społeczną i zawodową, oraz postulaty odnoszące
się do instrumentów wsparcia pracodawców stanowiących zachętę do zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
W trzeciej grupie postulatów o charakterze ogólnym/przekrojowym zostały przedstawione
następujące zagadnienia:
likwidacja pułapki rentowej (dotyczy renty socjalnej),
ogłaszanie przez PFRON konkursów o zlecenie realizacji zadań (w formie wsparcia)
w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
wykorzystanie efektów projektów systemowych realizowanych przez PFRON,
zapewnienie dostępności informacji, w tym informacji zawodowej, w Polskim Języku
Migowym,
zwiększenie wysokości środków finansowych PFRON przekazywanym samorządom
powiatowym wg algorytmu,
konieczność kontroli, koordynacji dystrybucji środków i ich efektywności,
zmiana proporcji pomiędzy dofinansowaniem rynku pracy a aktywizacją społeczną osób
niepełnosprawnych,
wprowadzenie priorytetu kierowania środków do organizacji non-profit,
obligatoryjna współpraca resortów zdrowia, pracy i w ramach resortu pracy oraz współpraca
urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej,
uświadamianie społeczeństwa oraz instytucji w zakresie tematyki niepełnosprawności,
strategia wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu centralnym,
wojewódzkim.
Ponadto następujące postulaty ujęto łącznie, jako postulaty odnoszące się do „filozofii” systemu
wsparcia osób niepełnosprawnych:
Opracowanie modelu kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych – powiat wydaje
się tym poziomem, gdzie powinien funkcjonować model uwzględniający wszystkie formy
wsparcia,
Wypracowanie standardów usług na rzecz osób niepełnosprawnych, które państwo chce
finansować, przy zaangażowaniu samorządów i organizacji pozarządowych,
Przeznaczenie środków na przygotowywanie osób niepełnosprawnych do przyjmowania ról
społecznych wg ich możliwości oraz przystosowanie środowiska przede wszystkim w miejscu
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nauki i pracy tak, aby nie stwarzało ono barier utrudniających pełne uczestniczenie w życiu
społecznym (w tym zawodowym),
Stworzenie systemu, który identyfikuje jednostki potrzebujące pomocy i kieruje do nich
konkretne wsparcie,
Stworzenie takiego systemu, od którego osoba niepełnosprawna może się z czasem
uniezależnić,
Konieczność nowego zróżnicowania wsparcia w rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
zatrudnieniu – określenie stopnia samodzielności osób niepełnosprawnych i charakteru
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przedstawienie dokładniejszego stanowiska nie było możliwe ze względu na ogólny charakter
postulatów.
Poniżej znajduje się opis zawierający podstawę prawną podejmowanych działań i zakres tych działań.
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Postulaty dotyczące aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych
Postulat: Dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych w wysokości
100% kosztów przedsięwzięcia (zbyt wysoki wkład własny jest problemem dla osób
niepełnosprawnych – ma być realny nie procentowo, a realny kwotowo)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Instytucje, które będą odpowiedzialne za realizację:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie zmiany przepisów ww. rozporządzenia
Samorząd powiatowy w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji? (jeśli jest to etap, gdzie jest projekt przepisów,
proszę je przytoczyć)?
Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25
czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Kiedy planowane jest rozpoczęcie realizacji postulatu?
Czerwiec 2014 r. – przekazanie projektu rozporządzenia do uzgodnień wewnątrz MPiPS
Kiedy nowe rozwiązania mogą wejść w życie?
1 stycznia 2015 r.
Jakie instytucje będą zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych w zakresie przekazania do
samorządów powiatowych środków na realizację zadania
Samorząd powiatowy w zakresie udzielania dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
Ile osób obejmą w skali roku?
Uzależnione jest to od wysokości środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do samorządów powiatowych (wysokość uzależniona od budżetu
PFRON w przyszłym roku) oraz od wysokości środków przeznaczonych przez samorządy na
realizację zadania – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się
Jakie środki są przeznaczone na realizację w roku 2015?
Uzależnione jest to od wysokości środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do samorządów powiatowych (wysokość uzależniona od budżetu
PFRON w przyszłym roku) oraz od wysokości środków przeznaczonych przez samorządy na
realizację zadania – dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
komunikowaniu się
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg.
(jeśli jest to
kryterium X- proszę
proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Dofinansowanie do Samorząd powiatowy Trudności
w Obecnie
wysokość
likwidacji
barier (powiatowe centrum poruszaniu się osoby dofinansowania
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architektonicznych

pomocy rodzinie)

niepełnosprawnej

wynosi
do
80%
kosztów
przedsięwzięcia,
jednak nie więcej niż
piętnastokrotność
przeciętnego
wynagrodzenia
Zmiana:
wysokość
dofinansowania do
95%
kosztów
przedsięwzięcia
jednak nie więcej niż
piętnastokrotność
przeciętnego
wynagrodzenia,
tj.
58 429 zł

Postulat: Połączenie rehabilitacji osoby niepełnosprawnej z rehabilitacją opiekuna w ramach
turnusów rehabilitacyjnych
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
turnusów rehabilitacyjnych
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Zgodnie z art. 1 ww. ustawy ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została
potwierdzona orzeczeniem:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego),
2) o całkowitej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów (np. orzeczenia
ZUS),
3) o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Z powyższego wynika, że pomoc w formie dofinansowania kierowana jest wyłącznie do osób
niepełnosprawnych, o których mowa powyżej i tylko te osoby mogą korzystać z różnych form
rehabilitacji określonej w programie turnusu. Zgodnie z powyższymi przepisami osobie
niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie
niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie
rehabilitacyjnym jej opiekuna. Należy jednak podkreślić, że jest to pomoc skierowana do osoby
niepełnosprawnej, bowiem pomoc opiekuna ma na celu umożliwienie tej osobie uczestnictwa w
turnusie.
Stworzenie mechanizmu finansowania form rehabilitacji dla osób innych niż niepełnosprawne ze
środków PFRON wymaga całkowitej zmiany „filozofii” ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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Postulat: Ustalenie pierwszeństwa w turnusach rehabilitacyjnych dla tych osób, które najbardziej
potrzebują wsparcia w tej formie
Obowiązujące przepisy w zakresie objętym postulatem:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694), § 5 ust. 12
„Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają
orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo
równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i
niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.”
Instytucje odpowiedzialne za realizację :
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie stworzenia odpowiednich regulacji
prawnych
Samorząd powiatowy (powiatowe centrum pomocy rodzinie) w zakresie rozpatrzenia
wniosków o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego i udzielenie dofinansowania
Do korzystania z tej formy wsparcia są uprawnione osoby posiadające prawne potwierdzenie
niepełnosprawności.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł):
2010
2011
2012
2013
2014 wg planu
49 580,564
38 257,465
109 436,542
48 574,810
I kwartał – 1 064,
246
Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)
2010
2011
2012
2013
I kwartał 2014
70 330

52 648

136 038

60 282

1 318

Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego
Dofinansowania udziela: Samorząd powiatowy – powiatowe centrum pomocy rodzinie,
Kryteria przyznania
- skierowanie na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje
- w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków
PFRON
- weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków albo poza
takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest realizowany w formie niestacjonarnym
- wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów
- będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu
- nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika
turnusu
- złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informację o liczbie osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym
- w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas
pierwszego badania na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności
o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
Wysokość dofinansowania:
27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej
w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności (tj. 1051 zł)
25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej w umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (tj. 973 zł)
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23% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (tj. 895 zł)
18% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby
niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej – niezależnie od posiadanego stopnia
niepełnosprawności (tj. 701 zł).

Postulat: Umocowanie w przepisach asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Instytucje, które będą odpowiedzialne za realizację –
MPiPS, Sejm, Senat
Na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji? (jeśli jest to etap, gdzie jest projekt przepisów,
proszę je przytoczyć)?
Propozycja wpisania typu operacji do Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, w ramach którego zakłada się wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie
standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
Kiedy planowane jest rozpoczęcie realizacji postulatu?
Jeśli nie jest to dokładnie określone proszę napisać w przybliżeniu
Rozwiązania zostaną wypracowane w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
Jakie instytucje będą zaangażowane w realizację postulatu?
MPiPS, Sejm, Senat

Postulat: Wzrost liczby ośrodków takich jak warsztaty terapii zajęciowej
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – art. 10a, 10b, 10f, 35a ust. 1 pkt
8, 68c ust. 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
Ew. komentarz do przepisów
Należy zauważyć, że obowiązujące przepisy nie stwarzają żadnych przeszkód w zakresie tworzenia
warsztatów. Problemem może być brak jednostek zainteresowanych utworzeniem wtz, a także
brak zgody ze strony powiatu na powstanie wtz.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
MPiPS, Sejm, Senat
PFRON w zakresie finansowania – 90% kosztów działalności wtz finansowane jest ze środków PFRON
przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem
Samorząd powiatowy – odpowiedzialny jest za realizację zadania pn. dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tę formę (w tys. zł)
2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

1. Koszty tworzenia
wtz- ogółem
57,143 tys. zł, w
tym środki PFRON
40 tys. zł.
2. Koszty działania
wtz – ogółem

1. Koszty tworzenia
wtz- ogółem
3 335,210 tys. zł, w
tym środki PFRON
120,313 tys. zł.
2. Koszty działania
wtz – ogółem 386

1 Koszty tworzenia
wtz- ogółem
1 958,187 tys. zł, w
tym środki PFRON
689,429 tys. zł.
2 Koszty działania
wtz – ogółem

1 Koszty tworzenia
wtz- ogółem
1 928,725 tys. zł,
w tym środki
PFRON 1 024,007
tys. zł.
2 Koszty działania

367 991,316 zł –
kwota środków
PFRON
przeznaczona na
działanie wtz
Natomiast
1. Koszty
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380 598,228 tys. zł,
w tym środki
PFRON
340 442,455 tys. zł

983,088 tys. zł, w
tym środki PFRON
345 558,667 tys. zł

399 192,396 tys. zł,
w tym środki
PFRON
356 441,703 tys. zł

wtz – ogółem
405 956,984 tys. zł,
w tym środki
PFRON
361 490,769 tys. zł

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
2010
2011
2012
2013

Brak danych
dotyczących liczby
osób oczekujących na
przyjęcie do wtz

Brak danych
dotyczących liczby
osób oczekujących na
przyjęcie do wtz

Brak danych
dotyczących liczby
osób oczekujących na
przyjęcie do wtz

23 311

23 677

24 318

24 711

Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zamian w tym zakresie:
Wskaźnik a – liczba warsztatów terapii zajęciowej
2010
2011
2012
2013
663

667

672

680

Wskaźnik b – liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej
2010
2011
2012
2013
23 311

23 677

24 318

24 711

Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

Rehabilitacja społeczna i
zawodowa w zakresie
pozyskania lub
przywracania
umiejętności
niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia osób
niezdolnych do pracy

Warsztat terapii
zajęciowej

Osoby niepełnosprawne
są kierowane do
uczestnictwa w
warsztacie zgodnie ze
wskazaniem zawartym w
orzeczeniu o
niepełnosprawności lub
o stopniu
niepełnosprawności.
Równocześnie,
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2014 (wskazać
okres dostępnych
danych

Brak danych
dotyczących liczby
osób oczekujących
na przyjęcie do wtz

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013

tworzenia wtzogółem – 0 zł
2. Koszty działania
wtz – ogółem
106 195,554 tys.
zł, w tym środki
PFRON
93 040,150 tys.
zł
- stan na dzień
30.06.2014 r.

Brak danych
dotyczących liczby
osób oczekujących na
przyjęcie do wtz

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
24 801 – stan na
dzień 30.06.2014 r.

2014 (wskazać za
jaki okres)
681– stan na dzień
30.06.2014 r.

2014 (wskazać za
jaki okres)
24 801 – stan na
dzień 30.06.2014 r.

Kwota
(jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Kwota środków PFRON
na dofinansowanie
kosztów rocznego
pobytu jednego
uczestnika w warsztacie
terapii zajęciowej
wynosi 14.796 zł, co
stanowi maksymalnie 90
% całkowitych kosztów
działalności wtz.

zgłoszenie osób do
uczestnictwa w
warsztacie, przyjmuje i
zatwierdza jednostka
prowadząca warsztat w
uzgodnieniu z
powiatowym centrum
pomocy rodzinie,.

Postulat: Uzależnienie kwoty dofinansowania uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w warsztacie
terapii zajęciowej od wysokości najniższego wynagrodzenia (90% tej kwoty)
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) – art. 10b, 35a ust. 1 pkt 8, 68c
ust. 1
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o rehabilitacji (…)
§ 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie algorytmu (… )
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Ze względu na wysokość środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań, zwiększenie
wysokości dofinansowania do wtz wymagałoby zamiany struktury wydatków PFRON. Zwiększenie
dofinansowania do wtz, przy obecnej strukturze wydatków PFRON, wpłynęłoby na poziom
dofinansowania innych zadań, w szczególności na środki przekazywane zgodnie z algorytmem dla
samorządów terytorialnych. Należy zwrócić również uwagę na fakt partycypacji przez samorząd
powiatowy w kosztach działania wtz.
Ponadto powiązanie kwoty dofinansowania do działalności z wysokością minimalnego
wynagrodzenia może utrudnić dyskusję nad ewentualnym wzrostem minimalnego
wynagrodzenia.
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
MPiPS, Sejm, Senat
PFRON w zakresie finansowania – 90% kosztów działalności wtz finansowane jest ze środków PFRON
przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem
Samorząd powiatowy – odpowiedzialny jest za realizację zadania pn. dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Jakie środki są przeznaczone na działania objęte postulatem w roku 2014 (wg planu)?
367 991 316 zł – kwota środków PFRON przeznaczona na działanie wtz (należy zauważyć, że wtz
finansowane są dodatkowo ze środków samorządu powiatowego)
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. w wtz uczestniczy 24 801 osób niepełnosprawnych.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg. (jeśli
jest
to
kryterium X- proszę proporcjonalnie,
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wskazać kryterium

Rehabilitacja
Warsztat
społeczna i zawodowa zajęciowej
w zakresie pozyskania
lub
przywracania
umiejętności
niezbędnych
do
podjęcia zatrudnienia
osób niezdolnych do
pracy

terapii Osoby
niepełnosprawne są
kierowane
do
uczestnictwa
w
warsztacie zgodnie ze
wskazaniem zawartym
w
orzeczeniu
o
niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności

również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Kwota
środków
PFRON
na
dofinansowanie
kosztów
rocznego
pobytu
jednego
uczestnika
w
warsztacie
terapii
zajęciowej
wynosi
14.796 zł

Postulat: Uruchomienie programu samochodowego dla instytucji (wtz)
Proszę wskazać przepisy lub dokumenty , które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być
realizowany?
„Program wyrównywania różnic między regionami II”.
Instytucje, które będą odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie wprowadzenia zmian do
programu.
Na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji? (jeśli jest to etap, gdzie jest projekt przepisów,
proszę je przytoczyć)?
Przygotowano propozycję zmian programu.
Kiedy planowane jest rozpoczęcie realizacji postulatu?
Pierwsza połowa 2015 roku.
Kiedy nowe rozwiązania mogą wejść w życie?
Pierwsza połowa 2015 roku.
Jakie instytucje będą zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ustalania zasad realizacji,
finansowania i nadzoru nad realizacją programu.
Samorządy powiatowe w zakresie realizacji wniosków złożonych w ramach programu.
Ile osób obejmą w skali roku?
Adresatem pomocy będą warsztaty terapii zajęciowej.
Jakie środki są przeznaczone na realizację w roku 2015?
Zmiana nie wymaga angażowania dodatkowych środków.

Postulat: Rewizja merytoryczna i finansowa wtz (analiza działalności wtz w odniesieniu do
priorytetowych celów społecznych i analiza kosztów działalności tej placówki, a także źródeł jej
finansowania)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie
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warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808, z późn. zm.)
Instytucje, które będą odpowiedzialne za realizację –
MPiPS, Sejm, Senat
PFRON w zakresie finansowania – 90% kosztów działalności wtz finansowane jest ze środków PFRON
przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem
Samorząd powiatowy – odpowiedzialny jest za realizację zadania pn. dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji? (jeśli jest to etap, gdzie jest projekt przepisów,
proszę je przytoczyć)?
W MPiPS trwają prace analityczne nad całym systemem wsparcia osób niepełnosprawnych
społecznej. Problemy dotyczące funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej będą brane pod
uwagę przy szerszej ocenie efektywności działania wtz. W wyniku tych działań rozważane zostanie
przygotowanie odpowiednich zmian w przepisach, mających na celu poprawę funkcjonowania
wtz, a opierających się m.in. na następujących założeniach:
zwiększenie możliwości w zakresie korzystania z instrumentów rehabilitacji zawodowej przez
warsztaty terapii zajęciowej;
zapewnienie spójności systemu rehabilitacji zawodowej z systemem pomocy społecznej;
zapewnienie spójności działań warsztatów z działaniami służb zatrudnienia;
zapewnienie spójności podejmowanych działań z odpowiednimi strategiami poszczególnych
szczebli samorządowych;
Jakie instytucje będą zaangażowane w realizację postulatu?
MPiPS, Sejm, Senat
PFRON w zakresie finansowania – 90% kosztów działalności wtz finansowane jest ze środków PFRON
przekazywanych samorządom zgodnie z algorytmem
Samorząd powiatowy – odpowiedzialny jest za realizację zadania pn. dofinansowanie kosztów
tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
Ile osób obejmą w skali roku?
Wg stanu na dzień 30.06.2014 r. w wtz uczestniczy 24 801 osób niepełnosprawnych .
Jakie środki są przeznaczone na realizację w roku 2014?
367 991 316 zł – kwota środków PFRON przeznaczona na działanie wtz (należy zauważyć, że wtz
finansowane są dodatkowo ze środków samorządu powiatowego)
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg. (jeśli
jest
to
kryterium X- proszę proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Rehabilitacja społeczna i
zawodowa w zakresie
pozyskania lub
przywracania
umiejętności
niezbędnych do podjęcia
zatrudnienia osób
niezdolnych do pracy

Warsztat terapii
zajęciowej

Osoby niepełnosprawne
są kierowane do
uczestnictwa w
warsztacie zgodnie ze
wskazaniem zawartym w
orzeczeniu o
niepełnosprawności lub
o stopniu
niepełnosprawności.
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Kwota środków PFRON
na dofinansowanie
kosztów rocznego
pobytu jednego
uczestnika w warsztacie
terapii zajęciowej
wynosi 14.796 zł, co
stanowi maksymalnie 90
% całkowitych kosztów

Równocześnie,
zgłoszenie osób do
uczestnictwa w
warsztacie, przyjmuje i
zatwierdza jednostka
prowadząca warsztat w
uzgodnieniu z
powiatowym centrum
pomocy rodzinie.

działalności wtz.

Postulat: Wzrost liczby ośrodków takich jak środowiskowe domy samopomocy
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.) – art. 18
pkt 5, art. 51 – 51c
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2011 Nr 231, poz. 1375 z
późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.)
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Wojewoda w zakresie finansowania i nadzoru nad realizacją zadania
Gmina/powiat w zakresie realizacji zadania lub inne podmioty, którym zlecono realizację zadania
na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Dokumentem strategicznym jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w
sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tę formę (w tys. zł)
2010

261 215

2011

282 161

2012

320 073

2013

2014 wg planu

350 304

317 869 Budżety
wojewodów
32 000 Rezerwy
celowe

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

23 090

24 018

25 374

27 089

Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

21 626

22 791

23 985

25 393

Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zmian w tym zakresie:
Wskaźnik a) liczba ośrodków
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2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

667

690

708

728

Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

21 511

22 787

23 853

25 184

Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Wskaźnik b) liczba miejsc

Wskaźnik c) wzrost liczby osób korzystających
2010

2011

2012

2013

2014 wg planu

Brak danych

105%

105%

106%

Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Wsparcie określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w
sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586)
Instrument m. in.:

Instytucja

Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

trening funkcjonowania w
codziennym życiu; trening
umiejętności
interpersonalnych i
rozwiązywania
problemów; trening
umiejętności spędzania
czasu wolnego;
poradnictwo
psychologiczne; pomoc w
załatwianiu spraw
urzędowych;
pomoc w dostępie do
niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, w tym
uzgadnianie i pilnowanie
terminów wizyt u lekarza,
pomoc w zakupie leków,
pomoc w dotarciu do
jednostek ochrony
zdrowia; niezbędną
opiekę; terapię ruchową;

PCPR/OPS
(przyznanie świadczenia
w drodze decyzji
administracyjnej)

Zaburzenia
psychiczne
-dochód poniżej
kryteriumuczestnictwo
bezpłatne,
- dochód powyżej
kryterium –
odpłatność 5% kwoty
dochodu osoby
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Kwota (jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać
kwotę na dzień
1.07.2014 np. 3krotność
przeciętnego
wynagrodzenia
tj….)

całodobowe wyżywienie
dla uczestników
skierowanych na pobyt;
inne formy postępowania
przygotowujące do
uczestnictwa w
warsztatach terapii
zajęciowej lub podjęcia
zatrudnienia, w tym w
warunkach pracy
chronionej na
przystosowanym
stanowisku pracy.

Postulat: Stworzenie ośrodków wsparcia dla osób, które nie są w stanie podjąć zatrudnienia
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań
chronionych (Dz.U.2012, poz. 305 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr 189, poz. 1598 z pózn. zm.)
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Organy prowadzące ośrodki wsparcia, w tym środowiskowe domy samopomocy, w zakresie
udzielania pomocy do życia w środowisku społecznym i przygotowującej do podjęcia zatrudnienia
(gmina, powiat, organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536, z późn. zm.) w ramach realizacji zadania zleconego przez organ administracji rządowej lub samorządowej).
Podmioty, w tym organizacje pożytku publicznego, prowadzące mieszkania chronione, w których
świadczone jest wsparcie w zakresie nauki samodzielności życiowej i pełnienia ról społecznych.
OPS w zakresie zlecania specjalistycznych usług opiekuńczych, w ramach których świadczone jest
wsparcie w zakresie podjęcia zatrudnienia.
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Postulat realizowany w oparciu o powyższe akty prawne.
Ponadto w ramach nowej perspektywy finansowej EFS 2014-2020 planuje się między innymi
stworzenie ośrodków wsparcia dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością. Program „POWER”,
priorytet inwestycyjny 9.7 – ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Planowane jest wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotażu w zakresie mieszkalnictwa
wspomaganego dla osób o specyficznych potrzebach.
Poniżej przedstawiono informacje dotyczące wsparcia w postaci pobytu i usług w mieszkaniach
chronionych.
Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
14

1948

2332

2383

2442

Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zmian w tym zakresie:
Wskaźnik a) liczba ośrodków
2010
2011
2012
2013
496

480

615

637

2012

2013

2433

2387

Wskaźnik c) wzrost liczby osób korzystających
2010
2011
2012

2013

102%

102%

Wskaźnik b) liczba miejsc
2010
2011
2077

2297

120%

102%

Środki przeznaczone w ostatnich latach na tę formę (w tys. zł)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
2010
2011
2012
2013
63 130
66 671
71 244
77 740

Dane za 2014 r.
będą dostępne w
III kwartale 2015 r.

2014 (wskazać za
jaki okres)
Dane za 2014 r.
będą dostępne w
III kwartale 2015 r.
2014 (wskazać za
jaki okres)
Dane za 2014 r.
będą dostępne w
III kwartale 2015 r.
2014 (wskazać za
jaki okres)
Dane za 2014 r.
będą dostępne w
III kwartale 2015 r.

2014 wg planu
77 924 Budżety
wojewodów

5 175 Rezerwy
celowe

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
2010
2011
2012
2013

10 138

10 577

11 150

11 612

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013

10 138

10 577

11 150

11 612

Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zmian w tym zakresie:
Wskaźnik a) wzrost liczby osób korzystających z usług
2010
2011
2012
2013
100,2%

104,3%

105,4%

104,1%
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2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

2014 (wskazać za
jaki okres)
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Wsparcie określone jest w:
Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn.zm.)
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586)
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań
chronionych (Dz.U.2012, poz. 305)
Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr 189, poz. 1598)
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg.
(jeśli jest to
kryterium X- proszę
proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
przygotowanie do
PCPR/OPS
trudna sytuacja
uczestnictwa w
(przyznanie
życiowa,
warsztatach terapii
świadczenia w drodze niepełnosprawność,
zajęciowej lub
decyzji
zaburzenia psychiczne
podjęcia zatrudnienia administracyjnej)
nauka lub
Zależnie od potrzeb
utrzymywanie
posiadanego poziomu danej osoby i jej sytuacji
sprawności w zakresie przyznawane są usługi i
samodzielności
wsparcie w: ośrodku
życiowej i pełnienia
wsparcia (m. in. w
ról społecznych
środowiskowym domu
pomoc w
samopomocy),
kompletowaniu
mieszkaniu chronionym
dokumentów
lub usługi opiekuńcze (
potrzebnych do
w tym specjalistyczne) w
zatrudnienia i w
miejscu zamieszkania.
przygotowaniu do
rozmowy z
Powyższe formy
pracodawcą
wsparcia mogą być
pomoc w
realizowane także przez
rozwiązywaniu
organizacje
problemów
pozarządowe (np. przez
psychicznych
organizacje pożytku
wynikających z pracy
publicznego) na zlecenie
lub jej braku
organu administracji
rządowej lub
samorządowej, albo
przez niepubliczne
jednostki organizacyjne
pomocy społecznej
niedziałające na zlecenie
i organizacje pożytku
publicznego
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niedziałające na zlecenie
(w przypadku mieszkań
chronionych).

Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Środki PFRON przekazywane są na finansowanie działających ośrodków wsparcia dla osób
niepełnosprawnych.
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ustalania zasad realizacji i
finansowania konkursów.
Jakie środki są przeznaczone na działania objęte postulatem w roku 2014 (wg planu)?
Ewentualna zmiana wymaga dookreślenia zakresu i adresatów wsparcia.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Możliwe do wskazania w przypadku dookreślenia zakresu i adresatów wsparcia.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Możliwe do wskazania w przypadku dookreślenia zakresu i adresatów wsparcia.

Postulat: Aktywizacja społeczna niezatrudnionych osób niepełnosprawnych
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie finansowania zadań z
zakresu rehabilitacji społecznej ON.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
Określenie kwot oraz osób uprawnionych do skorzystania z formy (zadania) wymaga dookreślenia
zakresu postulatu (kogo ma dotyczyć, jakie zadania ma obejmować, czy zadania określone w
ustawie o rehabilitacji i realizowane obecnie przez PFRON są wystarczające do realizacji
postulatu).
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium
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Kwota
(jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)

Projekt finansowany
ze środków PFRON

Organizacja, której
przyznano
dofinansowanie

Zgodnie z
ogłoszeniem
konkursu i kryteriami
udziału w projekcie
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Nie dotyczy

Postulaty dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Postulat: Weryfikacja podziału na bezrobotnych i poszukujących pracy (Przedefiniowanie pojęcia
„osoba bezrobotna”)
Obowiązujące przepisy:
1) Art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).
2)
Bezrobotny - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l oraz osobę, o
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotna była
zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6
miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej
pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy
obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest
osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego
wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych
lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły
lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym
dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:
a) a) ukończyła 18 lat,
b) b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.),
c) c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty
socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej
działalności,
nie
pobiera
nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego,
zasiłku
przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku
chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
c ca) nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez
zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty
z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
d) d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik
w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
e) e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów
specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony
dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym,
lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek
lub domownik w takim gospodarstwie,
f) f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
– – zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
– – nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
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g) g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem
kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
h) h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego
wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych
przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego,
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego
okresu jego pobierania,
k) k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6,
l) l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
m m) nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zasiłku
dla opiekuna;
2) Art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Art. 11. 1. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna
albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów
rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą
o promocji".
2. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni
z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:
1) 1) szkoleń;
2) 2) stażu;
3) 3) prac interwencyjnych;
4) 4) przygotowania zawodowego dorosłych;
5) 5) badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;
6) 6) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;
7) 7) finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;
8) 8) studiów podyplomowych;
9) 9) szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą,
pracodawcą i instytucją szkoleniową;
10) 10) bonu na zasiedlenie;
11 11) bonu szkoleniowego;
12) 12) bonu stażowego.
UWAGA
Możliwość skorzystania z instrumentów wskazanych w art. 11 ust. 2 pkt 9-12 ustawy o rehabilitacji
zawodowej (…) istnieje od dnia 27 maja 2014 r.
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Powiatowe urzędy pracy działające z upoważnienia starosty w zakresie kierowania do form
aktywizacji:
1) niepełnosprawnych osób bezrobotnych – finansowanych z Funduszu Pracy;
2) poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu – finansowanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Art. 11 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej (…).
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3. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy, o których mowa w ust. 1 i 2, są finansowane
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako:
1) bezrobotne - ze środków Funduszu Pracy;
2) poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu - ze środków Funduszu.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Niepełnosprawni bezrobotni
2010
2011
2012
2013
100 311
104 663
111 521
116 354

2014 (V)
111 121

Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu
2010
2011
2012
2013
23 188
19 575
19 733
19 321

2014 (V)
19 824

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
Niepełnosprawni bezrobotni
2010
2011
2012
2013

26 849

15 290

19 319

21 987

Niepełnosprawni poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu
2010
2011
2012
2013

2 536

2 407

3 191

2 265

*

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
brak danych

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
brak danych

*

Przedstawione liczby nie uwzględniają wszystkich form aktywizacji przewidzianych w ustawie
o promocji zatrudnienia (…) i w ustawie o rehabilitacji zawodowej (…) oraz uwzględniają tylko
podjęcia form aktywizacji (bez względu czy dana forma została przez osobę ukończona czy też nie).
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zarejestrowana jako bezrobotna może korzystać
w pełnym zakresie z usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy.
Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia (…) wyboru form aktywizacji
zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej
dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady
rynku pracy.
Świadczenia pieniężne określone w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
2013, poz. 182 z późn. zm.)
instrument

Instytucja

Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

Kontrakt socjalny i

PCPR/OPS

Status osoby
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Kwota
(jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
art. 39a ustawy o

wynikające z jego
postanowień
świadczenia,
określone w ustawie o
pomocy społecznej,
na ogólnych zasadach

bezrobotnej

pomocy społecznej w
zależności od ustaleń
kontraktu socjalnego

Postulat: Wydłużenie staży zawodowych osób niepełnosprawnych
Obowiązujące przepisy:
1) Art. 53 i art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).
Art. 53 ust. 1 i 2
1. Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający
6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej,
zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny
rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej,
pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar
użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny
produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników
2. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie
ukończyli 30 roku życia.
2) Art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
3) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Powiatowe urzędy pracy działające z upoważnienia starostów.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
2010
2011
2012
2013
2014 wg planu
1.894.422,2
848.323,8
858.018,4
1.249.237,0
1.319.000,0
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia, w tym osoby
niepełnosprawne według stanu na koniec roku
2010
2011
2012
2013
Maj 2014
1 954 706/
1 982 676/
2 136 815/
2 157 883/
1 986 710/
100 311
104 663
111 521
116 354
111 121
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
9 332
6 562
9 561
11 435
brak danych
Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zamian w tym zakresie:
Wskaźnik a – liczba osób niepełnosprawnych, które ukończyły staż
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2010

2011

2012

2013

2014 (wskazać
za jaki okres)
8 227
7 594
7 921
11 049
brak danych
Wskaźnik b – liczba osób niepełnosprawnych, które podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu
stażu
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
za jaki okres)
3 443
3 481
3 680
5 886
brak danych
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
staż przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku osób, które nie ukończyły 30 roku
życia - na okres do 12 miesięcy.
Staż można odbyć w następujących instytucjach: pracodawca, rolnicza spółka produkcyjna lub
pełnoletnia
osoba
fizyczna
zamieszkująca
i
prowadząca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie
produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w
pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o
powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolne
Staż, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia (…) przeznaczony jest dla osoby
bezrobotnej, w tym niepełnosprawnej, zdolnej i gotowej do podjęcia zatrudnienia co najmniej w
połowie pełnego wymiaru czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub w danej służbie
albo inne pracy zarobkowej, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych
lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w
szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach stacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla
miejsca zamieszkania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, spełniającą dodatkowe warunki określone w ww.
ustawie.
Decyzję o skierowaniu osoby bezrobotnej na staż podejmuje starosta.
Kwota wydatków na jednego uczestnika stażu (na stypendia i składki na ubezpieczenia społeczne):
w 2010 r. – 6 328,6 zł
w 2011 r. – 4 602,5 zł
w 2012 r. – 5 123,1 zł
w 2013 r. – 5 824,6 zł
(co stanowi ok. 1,5 przeciętnego wynagrodzenia).

Postulat: Wprowadzenie instytucji zatrudnienia wspomaganego, wprowadzenie trenera pracy do
ustawy, postulat, aby trenerem osoby głuchej była osoba głucha
Obowiązujące przepisy:
Aktualnie instytucja zatrudnienia wspomaganego nie posiada umocowania ustawowego. Jednakże
dostrzegając konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania do polskiego porządku prawnego
MPiPS od 2010 r. realizuje prace zmierzające do nowelizacji ustawy o rehabilitacji (…) i
wprowadzenia do niej nowego instrumentu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zatrudnienia wspomaganego. W ramach tych prac prowadzone były m.in. szerokie konsultacje ze
środowiskiem osób niepełnosprawnych, w tym organizacją zrzeszającą osoby niesłyszące.
Aktualnie PFRON w partnerstwie z POPON, PFON oraz KARE Promoting Inclusion for People With
Intellectual Disabilities realizuje projekt pn. Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, którego celem jest wystandaryzowanie procesu rekrutacji, selekcji i
szkolenia trenerów pracy oraz wypracowanie wytycznych dotyczących świadczenia przez nich
usług. Jednym z rezultatów projektu jest również opracowanie założeń do zmiany ustawy o
rehabilitacji (…).
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W prowadzonych pracach uwzględnia się m.in. postulaty zgłaszane przez środowisko osób
niesłyszących.
Instytucja odpowiedzialne za realizację – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
W zakresie realizacji wskazanego powyżej projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz partnerzy.
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Wprowadzenie instytucji zatrudnienia wspomaganego do ustawy o rehabilitacji (….) zostało
przewidziane w Krajowym Programie Reform Europa 2020. Ponadto w ramach Krajowego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 przewidziano realizację projektu zmierzającego
do wypracowania standardów świadczenia usług przez trenera pracy, którego celem będzie
również m.in. przygotowanie propozycji zmiany ustawy o rehabilitacji (…).
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
Aktualnie trudno określić kwotę środków jaka będzie przeznaczona na realizację tego zadania po
wprowadzeniu go do ustawy o rehabilitacji (…). Znane są jedynie środki przeznaczone na
realizację projektu.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Zatrudnienie wspomagane będzie stanowić nie tylko metodę wprowadzania osoby
niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy ale także będzie miało na celu wspieranie jej w
utrzymaniu się na tym rynku. Wydaje się, że nowy instrument pozwoli osobom
niepełnosprawnym, posiadającym trudności w znalezieniu trwałego, satysfakcjonującego oraz
odpowiadającego ich aspiracjom i możliwościom zatrudnienia na samorealizację i skuteczne
podjęcie pracy.

Postulat: Edukacja ustawiczna i szkolenia zawodowe – brak podaży wyspecjalizowanych firm, które
by wyposażały osoby niepełnosprawne w odpowiednie kompetencje zawodowe
MPiPS nie ma wpływu na podaż wyspecjalizowanych firm, które wyposażałyby osoby
niepełnosprawne w kompetencje zawodowe. Firmy szkoleniowe, aby ubiegać się o zlecenia
na szkolenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, finansowane ze środków publicznych, takich
jak np. Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusze
pomocowe Unii Europejskiej, muszą uzyskać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).
Postulat: Dostosowanie mechanizmów rynku pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
(szczególnie głuchych i niewidomych) do informacji – postulat Manifestacji Godności Osób z
Niepełnosprawnościami
Obowiązujące przepisy:
Osoby niepełnosprawne niesłyszące oraz niewidome oraz ich pracodawcy mogą korzystać z
wszystkich form wsparcia przewidzianych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721 z późn. zm.).
Ponadto korzystają oni odpowiednio:
- ze zwiększonej kwoty dofinansowania - art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr
127, poz. 721 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia
2009 r. w sprawie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 241 z późn. zm.)
- możliwości obniżenia wskaźnika zatrudnienia- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika
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zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820 z późn.
zm.)
W ramach realizacji przedmiotowego postulatu przewiduje się natomiast wprowadzenie do
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nowego
instrumentu wspierania zatrudnienia – zatrudnienia wspomaganego.
Instytucje odpowiedzialne za realizację – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Wprowadzenie instytucji zatrudnienia wspomaganego do ustawy o rehabilitacji (….) zostało
przewidziane w Krajowym Programie Reform Europa 2020. Ponadto w ramach Krajowego Planu
Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014 przewidziano realizację projektu zmierzającego
do wypracowania standardów świadczenia usług przez trenera pracy, którego celem będzie
również m.in. przygotowanie propozycji zmiany ustawy o rehabilitacji (…).
Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zamian w tym zakresie:
Wskaźnik a (wskazać nazwę)
Aktualnie trwają prace zmierzające do wypracowania metod monitorowania pracy trenerów pracy
oraz odpowiednich wskaźników.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Zatrudnienie wspomagane będzie stanowić nie tylko metodę wprowadzania osoby
niepełnosprawnej na otwarty rynek pracy ale także będzie miało na celu wspieranie jej w
utrzymaniu się na tym rynku. Wydaje się, że nowy instrument pozwoli osobom
niepełnosprawnym, posiadającym trudności w znalezieniu trwałego, satysfakcjonującego oraz
odpowiadającego ich aspiracjom i możliwościom zatrudnienia na samorealizację i skuteczne
podjęcie pracy.

Postulat: Udrożnienie art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tak, aby
organizacje pozarządowe mogły zajmować się indywidualną pomocą na rzecz osób
niepełnosprawnych
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013
r. poz. 674, z późn. zm.) – art. 61b.
Art. 61b. 1. Starosta może zawrzeć z agencją zatrudnienia umowę na doprowadzenie skierowanego
bezrobotnego będącego w szczególnej sytuacji na rynku pracy do podjęcia zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących odpowiednią pracę, przez
okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) (uchylony)
2) warunki i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących agencji zatrudnienia
z tytułu doprowadzenia skierowanego bezrobotnego do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych;
3) kwotę przekazywanych środków w wysokości nie wyższej niż 150% przeciętnego
wynagrodzenia, obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za jednego skierowanego
bezrobotnego;
4) zasady dokumentowania spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wysokość środków przekazywanych agencji zatrudnienia:
1) w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, nie może być wyższa niż 30% łącznej kwoty
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środków przysługujących agencji zatrudnienia;
2) po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższa niż 50% tej łącznej
kwoty.
4. W przypadku niewywiązania się agencji zatrudnienia z warunku, o którym mowa w ust. 1,
przekazane agencji środki podlegają zwrotowi w wysokości proporcjonalnej do okresu,
w którym wskazany warunek nie został spełniony, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania
starosty.
Komentarz:
Instrument, o którym mowa w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia (…), umożliwia starostom
korzystanie z pomocy agencji zatrudnienia w procesie lokowania bezrobotnych na rynku pracy.
Zgodnie z tym przepisem istnieje możliwość zawierania z agencją zatrudnienia umowy mającej
na celu doprowadzenie do podjęcia odpowiedniej pracy, która wykonywana będzie przez okres co
najmniej 6 miesięcy, bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym
niepełnosprawnych. Nie ma przeszkód, aby współpraca, realizowana w trybie art. 61b ustawy
o promocji zatrudnienia (…) mogła być podjęta z organizacją pozarządową, która posiada status
agencji zatrudnienia. Współpraca z tymi podmiotami odbywa się na tych samych zasadach co
współpraca z prywatną agencją zatrudnienia.
Świadczenie usług w zakresie agencji zatrudnienia przez organizacje pozarządowe, odbywa się
w ramach ich działalności statutowej.
Osoby niepełnosprawne mogą, na zasadach ogólnych, korzystać z bezpłatnej pomocy agencji
zatrudnienia, działających na krajowym rynku pracy.
Należy zauważyć, iż warunki określone w art. 61b ustawy o promocji zatrudnienia (…) od dnia
27.05.2014 r. zostały znacząco złagodzone, co powinno powodować w szerszym zakresie realizację
tej formy.
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Powiatowe urzędy pracy działające z upoważnienia starosty oraz agencje zatrudnienia w zakresie
współpracy między tymi podmiotami.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia, w tym niepełnosprawni
według stanu na koniec roku
2010
2011
2012
2013
Maj 2014
1 954 706/
1 982 676/
2 136 815/
2 157 883/
1 986 710/
100 311
104 663
111 521
116 354
111 121

Postulat: Podniesienie wymów kompetencyjnych pracowników urzędów pracy w zakresie obsługi
osób niepełnosprawnych
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 z późn. zm.) – art. 6 określa wymagania stawiane zatrudnianym pracownikom
samorządowym, tj. pracownikiem samorządowym może być osoba, która m.in.: posiada kwalifikacje
zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku – na kierowniczym
stanowisku urzędniczym wymagane jest wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym a na pozostałych stanowiskach samorządowych
wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie;
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) – art. 8 ust. 1 pkt 14 dotyczący zadań samorządu
województwa: „organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy”,
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rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050 i 1218), określające minimalne
wymagania kwalifikacyjne,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku
do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz Ochotniczych
Hufców Pracy (Dz. U. poz. 640), zatrudnionych na stanowiskach tzw. kluczowych, z którego
wynika obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku pracy
co najmniej raz w okresie 12 miesięcy.
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Kierujący instytucjami i podmiotami jednostek samorządu terytorialnego, minister właściwy
do spraw pracy (finansowanie z Funduszu Pracy).
Zadanie jest oparte o dokumenty: znowelizowaną ustawę o promocji zatrudnienia (...), dokument
„Samoocena działania PSZ 2020”, Wkład PSZ w „Strategię Europa 2020” oraz Strategię Rozwoju
Kapitału Ludzkiego.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
Źródło:
1) lata 2010-2013: dane z monitoringu Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy
w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy.
Pozostałymi źródłami finansowania są środki EFS, bądź inne środki UE.
2) na rok 2014 – tylko plan finansowy Funduszu Pracy. Porównywalne dane do uzyskanych
z monitoringu w minionych latach będą dostępne w II kwartale 2015 r.
2010
39,1 mln zł

2011
29,4 mln zł

2012
26,9 mln zł

2014 wg planu
13 mln zł – Plan
finansowy
Funduszu Pracy
na 2014 rok
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia – liczba pracowników
urzędów pracy - stan na dzień 31 grudnia poszczególnych lat.
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
23 841
23 638
23 057
23 085
II kwartał 2015 –
opracowanie:
Informacja
o stanie
i strukturze
zatrudnienia
w wojewódzkich
i powiatowych
urzędach pracy
Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących – liczba osobo/szkoleń
pracowników urzędów pracy w roku kalendarzowym.
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
47 419
39 977
34 871
36 904
- maj 2015 r –
opracowanie:
Krajowe
i zagraniczne
szkolenia
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2013
27,6 mln zł

pracowników
urzędów pracy
w całości
lub części
finansowane
z Funduszu Pracy
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
W urzędach pracy stosowany jest integralny model obsługi osób niepełnosprawnych, w związku
z czym w odniesieniu do ich obsługi przez pracowników urzędów pracy odpowiednio są stosowane
zasady równego traktowania, a oferowane formy wsparcia wynikają z obowiązujących przepisów
prawnych.

Postulat: Rewizja merytoryczna i finansowa zaz (analiza działalności zaz w odniesieniu do
priorytetowych celów społecznych i analiza kosztów działalności tej placówki, a także źródeł jej
finansowania)
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
- Art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850)
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
- Art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850);
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.
zm.)
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp.
Należy zaznaczyć, że osoby niepełnosprawne są zatrudniane w zakładach aktywności zawodowej
na podstawie przepisów zawartych w Kodeksie pracy, który reguluje wszelkie kwestie związane z
zawieraniem i rozwiązaniem stosunku pracy.
Ponadto pracodawca nie ma możliwości zmuszenia zatrudnianych osób niepełnosprawnych do
zrezygnowania z dalszego zatrudniania w zaz nawet w sytuacji gdy zespół programowy zakładu
aktywności zawodowej uzna, iż osoba osiągnęła wystarczający poziom sprawności społecznej i
zawodowej oraz został dla niej opracowany plan zatrudnienia u innego pracodawcy.
Należy również zauważyć, iż wiele zakładów aktywności zawodowej mieści się w małych
miejscowościach lub na wsiach, gdzie nie jest możliwe znalezienie zakładu pracy chronionej ani
pracodawcy z otwartego rynku pracy będącego gotowym zatrudnić osobę niepełnosprawną
zatrudnioną wcześniej w zakładzie aktywności zawodowej.
Ustawodawca nie ma możliwości ustalenia odgórnie, że w ciągu np. 5 lat każdy niepełnosprawny
pracownik zakładu aktywności zawodowej osiągnie taki poziom sprawności społecznej i
zawodowej, który umożliwi mu znalezienie pracy u innego pracodawcy.
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Postulat: Odejście od dofinansowania płac w zaz bez względu na to, ile zakład istnieje
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
- Art. 26a i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
- Art. 26a i 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów
aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850);
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Niekonstytucyjne byłoby różnicowanie dostępu podmiotów do tego rodzaju wsparcia. System
zakłada stałe dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, uzależniając je
jedynie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności pracownika. Nie należy więc różnicować kwoty
dofinansowania, zwłaszcza w zakładach aktywności zawodowej, które zatrudnią osoby
niepełnosprawne, którym szczególnie trudno znaleźć i utrzymać zatrudnienie. Wprowadzanie takich
zmian nie wydaje się celowe.
Niezależnie od tego należy gruntownie przeanalizować kwestie związane z możliwością zmniejszania
dofinansowania pracowników zakładu aktywności po 3-5 latach pracy. Wprowadzenie takich
przepisów mogłoby spowodować wymuszanie znalezienia innego pracodawcy przez osobę
niepełnosprawną nie biorąc pod uwagę tego czy dana osoba jest gotowa do podjęcia pracy u innego
pracodawcy.
Ponadto zmniejszenie kwoty dofinasowania mogłoby w znaczny sposób naruszyć płynność
finansową zaz.
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sejm, Senat, organizacje pozarządowe, w tym zrzeszające
osoby niepełnosprawne i ich pracodawców

Postulat: Zrównanie praw na otwartym i zamkniętym rynku pracy poprzez skierowanie
dofinansowań do wynagrodzeń bezpośrednio do zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
- art. 26a-26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2014 r. poz. 241 z późn. zm.)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
- art. 26a-26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2014 r. poz. 241 z późn. zm.)
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp.
Dofinansowanie do wynagrodzenia stanowi pomoc publiczną udzielaną pracodawcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne. Celem istnienia tego instrumentu jest zachęcanie
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pracodawców do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych
Skierowanie dofinansowania bezpośrednio do rąk osób niepełnosprawnych, oznaczałoby że
pracodawcą jest PFRON - jeżeli osoby niepełnosprawne miałyby mieć status pracowników - w
przeciwnym wypadku sprawiłoby, że instrument ten nosiłby znamiona pomocy socjalnej i nie
przynosiłby oczekiwanych efektów.
Należy ponadto wspomnieć, że ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w
związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645) wprowadziła zrównanie pomocy w
formie subsydiów płacowych dla pracodawców zatrudniających pracowników niepełnosprawnych
uniezależniając je od rynku na jakim funkcjonuje pracodawca (pracodawcy prowadzący zakład
pracy chronionej i pracodawcy działający na otwartym rynku pracy). Od 1 kwietnia 2014 r. wszyscy
pracodawcy uprawnieni do otrzymywania dofinansowania do wynagrodzenia pracowników
niepełnosprawnych otrzymują wsparcie w jednakowej wysokości, uzależnionej wyłącznie od
stopnia niepełnosprawności zatrudnianego pracownika a nie posiadania statusu zakładu pracy
chronionej.

Postulat: Wycofanie się z mechanicznego dofinansowywania pracodawców (system powinien
wymuszać dążenie pracodawców do zmniejszania kosztów związanych z zatrudnianiem osób
niepełnosprawnych)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
- art. 26a-26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie w sprawie
miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.
U. z 2014 r. poz. 241 z późn. zm.)
Instytucje, które będą odpowiedzialne za realizację –
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Sejm, Senat, organizacje pozarządowe w tym zrzeszające
osoby niepełnosprawne i ich pracodawców
Na jakim etapie jest przygotowanie do realizacji? (jeśli jest to etap, gdzie jest projekt przepisów,
proszę je przytoczyć)?
Trwają prac nad zmodernizowaniem polskiego systemu wspierania zatrudniania osób
niepełnosprawnych. Prace te znajdują się w fazie analiz. Rozważane są różne warianty docelowe.
Brane są również pod uwagę doświadczenia krajów europejskich, które wskazują, że bezpośrednie
wspieranie osób niepełnosprawnych jest najbardziej efektywnym sposobom udzielania pomocy.
Zmiany obecnego systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych wymagają w
pierwszej kolejności dokonania zmian w systemie orzekania oraz przeprowadzenia analizy
skutków dla wycofania się z dofinansowania dla pracodawców.

30

Postulaty o charakterze ogólnym/przekrojowym
Postulat: Likwidacja zawieszenia renty w sytuacji osiągnięcia przychodów przekraczających
określoną kwotę (dot. renty socjalnej)
Postulat: Likwidacja pułapki rentowej (niełączenie wynagrodzenia za pracę z otrzymywaniem
świadczenia rentowego) (dot. renty socjalnej)
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 982 z późn. zm.)
Art. 10 ust. 1 i nast. Prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu
działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
2010

2011

2012

2013

1 747 022

1 830 077

2 080 215

2 199 640

2014 wg planu

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
(średnia liczba osób w miesiącu)
2010

2011

2012

2013

248 200

252 003

259 800

265 090

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
(średnia liczba osób w miesiącu)
2010

2011

2012

2013

248 200

252 003

259 800

265 090

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych

Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zamian w tym zakresie:
Wskaźnik a (wskazać nazwę) przeciętna miesięczna wypłata renty w zł
2010

2011

2012

2013
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2014 (wskazać za
jaki okres)

586,46

605,18

667,15

691,47

Postulat: Rezygnacja z określania przez PFRON w ramach ogłaszanych konkursów o zlecenie
realizacji zadań (w formie wsparcia) w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji (…) bardzo
szczegółowych warunków na rzecz samodzielnego dobierania narzędzi przez organizacje
pozarządowe
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172)
Uchwały Zarządu PFRON ws. ogłoszenia konkursu o zlecenie realizacji zadań.
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Uchwały Zarządu PFRON ws. ogłoszenia konkursu o zlecenie realizacji zadań.
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Praktyka realizacyjna ogłaszanych przez PFRON konkursów nie wskazuje na konieczność zmiany.
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie ustalania zasad realizacji i
finansowania konkursów.
Jakie środki są przeznaczone na działania objęte postulatem w roku 2014 (wg planu)?
Ewentualna zmiana nie wymaga angażowania dodatkowych środków.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Postulat dotyczy organizacji pozarządowych.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Postulat dotyczy organizacji pozarządowych.

Postulat: Wykorzystanie efektów projektów systemowych realizowanych przez PFRON (np.
dotyczących osób głuchych – zestawy dokumentów np. dla lekarzy medycyny pracy, specjalistów
ds. BHP,. Informatory dla osób niesłyszących w PJM)
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie propagowania i
wykorzystania efektów projektów systemowych.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
W trakcie realizacji projektów systemowych realizowanych w ramach PO KL 2007-2013 przez
PFRON zostały wytworzone produkty takie jak; podręczniki opisujące dobre praktyki oraz
wypracowane rezultaty w trakcie realizacji projektów. Podręczniki zostały opracowane zarówno w
wersji papierowej jak i formacie DAISY i e-book, zostały umieszczone na stronie internetowej
Funduszu oraz na stronach internetowych poszczególnych organizacji pozarządowych. W
projektach systemowych realizowanych przez Fundusz przeprowadzane są kampanie promujące
zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Na zakończenie realizacji projektów zespół każdego z
projektów organizuje konferencję podsumowującą podczas, której prezentuje się m.in. osiągnięte
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rezultaty np. w zatrudnieniu/utrzymaniu się osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
W ramach drugiej edycji projektu "Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do
informacji i usług zamieszczonych w Internecie II" została opracowana platforma e-learningowa,
na której umieszczone zostały dwa szkolenia dla redaktorów i programistów z zakresu tworzenia
dostępnych serwisów internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Szkolenia
są dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Szkolenia są ogólnodostępne. W trakcie realizacji
projektu były zorganizowane seminaria dla przedstawicieli instytucji użyteczności publicznej
podczas, których można się było dowiedzieć dlaczego strony internetowe powinny być dostępne
dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Zespół projektu współpracuje z Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich przy projekcie „Implementacja i rozwój systemów informacyjnych
publicznych służb zatrudnienia” w ramach którego zostanie wykonany i wdrożony Wortal PSZ
stanowiący centralne miejsce wymiany informacji, integrujący obecnie dostępne, jak i
wprowadzane w okresie realizacji projektu narzędzia oraz dający możliwość integracji
rozproszonej warstwy informacyjnej wszystkich instytucji publicznych służb zatrudnienia.
Celem projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych"
jest stworzenie warunków do zwiększenia szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych poprzez
wypracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie ujednoliconych procedur naboru, szkolenia,
monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy na terenie 5 województw, jako skutecznej formy
aktywizacji zawodowej i wyrównania szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy osób
niepełnosprawnych. Zostanie opracowana ostateczna wersja produktu finalnego a po walidacji
dokonanej przez sieć tematyczną, zredagowana językowo i wydana w formie trzech publikacji
(zestaw narzędzi do rekrutacji trenerów pracy + zestaw narzędzi szkolenia trenerów pracy +
zestaw narzędzi monitorowania i zarządzania pracą trenera pracy) oraz zostanie opracowany
projekt zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w celu systemowego umocowania usług trenera pracy świadczonych na rzecz
osób niepełnosprawnych wymagających tego rodzaju wsparcia.
W ramach projektu 'Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i
małomiasteczkowych" w ramach kampanii promocyjnej zostaną przeprowadzone następujące
działania:
Zadanie 1: Artykuły sponsorowane mające na celu utrwalenie wśród pracodawców pozytywnego
wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 2: Ogłoszenia w prasie lokalnej mające na celu promocję projektu.
Zadanie 3: Produkcja i emisja spotu radiowego mającego na celu promocję projektu.
Zadanie 4: Kampania radiowa regionalna mająca na celu utrwalenie wśród pracodawców
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 5: Kampania radiowa ogólnopolska mająca na celu utrwalenie wśród pracodawców
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 6: Kampania w telewizjach regionalnych mająca na celu utrwalenie wśród pracodawców
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 7: Kampania w telewizji ogólnopolskiej mająca na celu utrwalenie wśród pracodawców
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 8: Kampania internetowa w mediach społecznościowych mająca na celu utrwalenie wśród
pracodawców pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych.
Zadanie 9: Ekspozycja reklamy zewnętrznej w środkach komunikacji lokalnej mająca na celu
promocję projektu.
Ponadto realizowane są obecnie nagrania czterech filmików z prawdziwymi historiami
Beneficjentów Ostatecznych, którzy dzięki udziałowi w projekcie weszli na rynek pracy.
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Przedmiotowe filmiki będą przesyłane do pracodawców w celu zachęcenia ich do zmiany swoich
polityk kadrowych i zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Przedmiotowe działania są skierowane wobec pracodawców i mają na celu utrwalenie
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych oraz promocję działań prozatrudnieniowych w
projekcie, które z kolei przełożą się na podniesienie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Projekt „Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz
przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach”.
Podstawowym celem projektu „Ramowe wytyczne…” jest opracowanie i upowszechnienie
ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Projekt składa się z
komponentu badawczego oraz informacyjno-upowszechniającego. W komponencie informacyjnoupowszechniającym realizowane są:
350 spotkań informacyjnych dla pracodawców, specjalistów ds. BHP, inspektorów pracy
itp. na temat powstałych w ramach projektu Ramowych wytycznych. Spotkania
prowadzone są w całej Polsce przez Punkty Informacyjno-Doradcze utworzone w ramach
Oddziałów PFRON;
10 seminariów pokazujących praktyczne aspekty przystosowania przestrzeni pracy dla
osób o szczególnych potrzebach, a także prezentujących stanowisko umożliwiające
przeprowadzenie interaktywnego procesu dostosowywania stanowiska pracy dla potrzeb
osób niepełnosprawnych,
ogólnopolska kampania informacyjna nt. konieczności oraz korzyści płynących z
projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach. Kampania realizowana jest w
ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radio, prasie, Internecie oraz w postaci reklamy
ulicznej.
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg. (jeśli
jest
to
kryterium X- proszę proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Strona internetowa
Państwowy Fundusz
Wejście na stronę
Nie dotyczy
PFRON
Rehabilitacji Osób
internetową PFRON
Niepełnosprawnych

Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej w zakresie wykorzystania rezultatów projektów systemowych PFRON, realizowanych
w partnerstwie (wykorzystanie tj. wdrożenie, gdy projekt to zakłada, np. opracowanie projektu
zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w przypadku wytycznych dotyczących świadczenia usług przez trenera pracy,
lub udostępnienie do wykorzystania, np. Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów,
pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych
potrzebach. Należy zauważyć, że celem większości projektów realizowanych przez PFRON jest
udzielenie bezpośredniego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami rzadkimi i niektórymi
niepełnosprawnościami sprzężonymi).
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Postulat: Zapewnienie dostępności informacji, w tym informacji zawodowej, w PJM (zwiększenie
dostępu osób z niepełnosprawnościami (szczególnie głuchych i niewidomych) do informacji)
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.
z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) - określa zasady obsługi osób doświadczających trwale lub
okresowo trudności w komunikowaniu się.
Ponadto zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy osoby, o których mowa w art. 2 ust. 1 (dotyczy to
osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej
"osobami uprawnionymi"; członków rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonka, dzieci
własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, pasierbów, rodziców,
rodziców współmałżonka, rodzeństwa, ojczyma, macochy, zięciów i synowych; osób mających
stały lub bezpośredni kontakt z osobami uprawnionymi) mogą korzystać z wybranej przez siebie
formy szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika. Koszt szkolenia może zostać
dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie
dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego,
sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z 2012
r. poz. 687), które określa tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów
szkolenia, wysokość oraz sposób przyznawania i przekazywania środków PFRON, zakres oraz
formę dodatkowych informacji i dokumentów składanych wraz z wnioskiem oraz wzory
wniosków.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f,
zgodnie z którym do zadań powiatu należy dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190), określa wymagania, jakie
powinny spełniać osoby ubiegające się o dofinansowanie ww. zadania, a także tryb postępowania
i zasady jego dofinansowania ze środków PFRON.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym (…) organ administracji publicznej zapewnia
dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowomigowego (SJM) i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN). Świadczenie
to może być realizowane również przez pracownika organu administracji publicznej posługującego
się PJM lub SJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Świadczenie
jest bezpłatne dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
PFRON w zakresie dofinansowania szkoleń PJM, SJM, SKOGN lub tłumacza-przewodnika.
Samorządy powiatowe w zakresie realizacji zadania dotyczącego dofinansowania usług tłumacza
języka migowego oraz tłumacza-przewodnika.
Dokumenty międzynarodowe:
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – art. 9 Dostępność (Aby umożliwić osobom
niepełnosprawnym niezależne życie i pełny udział we wszystkich sferach życia, Państwa Strony
podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia im, na zasadzie równości z innymi osobami,
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dostępu do m.in. informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnokomunikacyjnych)
Środki przeznaczone na świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu
językowo-migowego (SJM) i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych – brak
danych
Środki przeznaczone na dofinansowanie ze środków PFRON szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub
tłumacza-przewodnika
2010
2011
2012
2013
2014 (I kwartał
2014)
225,719
959,690
Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013
2014 (I kwartał)
422
1762
Osoba niepełnosprawna może korzystać z :
Świadczenie usług tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowomigowego (SJM) i sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych w każdym
organie administracji publicznej. Z usługi mogą korzystać osoby doświadczające trwale lub
okresowo trudności w komunikowaniu się, Świadczenie jest bezpłatne dla osoby
niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Dofinansowanie ze środków PFRON szkolenia PJM, SJM, SKOGN lub tłumaczaprzewodnika - wniosek składa się do oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania, o świadczenie mogą ubiegać się osoby doświadczające trwale lub okresowo
trudności w komunikowaniu się, zwane dalej "osobami uprawnionymi" (także członkowie
rodzin osób uprawnionych, w tym współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci
obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo,
ojczym, macocha, zięciowie i synowe; osoby mające stały lub bezpośredni kontakt z osobami
uprawnionymi). Wysokość dofinansowania, nie może być wyższa niż 20% przeciętnego
wynagrodzenia, w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm. 4)).
Dofinansowanie wynosi:
1) dla osoby uprawnionej - nie więcej niż 95% kosztów szkolenia;
2) dla członka rodziny osoby uprawnionej oraz osoby mającej z nią stały lub bezpośredni
kontakt - nie więcej niż 90% kosztów szkolenia.
Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu
uczestnictwa wnioskodawcy w szkoleniu.
Dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumaczaprzewodnika, o środki należy się ubiegać w powiatowym centrum pomocy rodzinie, o
dofinansowanie może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania usług tłumacza
języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego
wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia
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Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.):
art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c, pkt 7 lit. e i g, pkt 8,
art. 8 ust. 1 pkt 12,12a i 19, ust. 8 pkt 2, 2a, 8 i 9,
art. 9 ust. 1 pkt 2a i pkt 12a lit. c
Art. 4. 1. Minister właściwy do spraw pracy realizuje zadania na rzecz rynku pracy przez:
2) koordynację publicznych służb zatrudnienia, w szczególności przez:
c) tworzenie, rekomendowanie i upowszechnianie narzędzi, metod i zasobów informacyjnych
na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń,
przygotowania zawodowego dorosłych lub innych form pomocy określonej w ustawie,
7) dążenie do uzyskania wysokiego poziomu i rozwoju zasobów ludzkich, w szczególności przez:
e) prowadzenie i udostępnianie internetowych baz danych z zakresu rynku pracy,
w szczególności dotyczących ofert pracy, instytucji szkoleniowych, klasyfikacji zawodów
i specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych, modułowych programów szkolenia
zawodowego,
g) upowszechnianie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie
oraz pomocy świadczonej przez publiczne służby zatrudnienia,
8) wprowadzanie i rozwijanie w publicznych służbach zatrudnienia systemów teleinformatycznych
zapewniających spójny system obsługi rynku pracy oraz prowadzenie i udostępnianie
internetowej bazy ofert pracy.
Art. 8. 1. Do zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy należy:
12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych
na terenie województwa;
12a) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie opracowywania, gromadzenia
i aktualizowania informacji zawodowych o charakterze ogólnokrajowym;
19) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie i świadczonej
przez publiczne służby zatrudnienia.
8. W ramach wojewódzkiego urzędu pracy funkcjonuje co najmniej jedno centrum informacji
i planowania kariery zawodowej, będące wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która
w szczególności:
2) we współpracy z powiatowymi urzędami pracy opracowuje, aktualizuje i upowszechnia
informacje zawodowe, w szczególności w powiatowych urzędach pracy na terenie województwa;
2a)we współpracy z akademickimi biurami karier opracowuje, aktualizuje i upowszechnia informacje
zawodowe, w szczególności w akademickich biurach karier i powiatowych urzędach pracy
na terenie województwa;
8) udziela informacji o możliwościach i zakresie świadczonej pomocy przez urzędy pracy ;
9) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy opracowuje i aktualizuje informacje
zawodowe oraz inne zasoby informacji pomocne w aktywnym poszukiwaniu pracy o charakterze
ogólnokrajowym;
Art. 9. 1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:
2a) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
12a) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku
pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych;
Komentarz do przepisów:
Zadania są realizowane na rzecz wszystkich klientów urzędów pracy (w tym osób
niepełnosprawnych). Dostęp do rzetelnej informacji dla osób niepełnosprawnych jest bardzo
ważny. MPiPS podejmuje działania w tym zakresie, doskonaląc zasoby informacji oraz strony, na
których są udostępniane. Zakończone zostały prace nad modernizacją stron internetowych
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udostępnianych przez PSZ w tym nową Centralną Baza Ofert Pracy (CBOP) i Wortalem PSZ. Ww.
strony będą spełniały wymagania w zakresie dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Dla słabo widzących – wersja kontrastowa i możliwość powiększania czcionki. W CBOP oferty, w
których pracodawca zgłasza miejsce dla osób niepełnosprawnych będzie oznaczone specjalną
ikoną.
Na Wortalu przewidziana jest funkcja awatara, który będzie udzielał informacji na tematy
najczęściej stanowiące problem dla osób korzystających z usług PSZ.
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
MPiPS – Zadania w zakresie tworzenia i upowszechniania opracowywania metod, narzędzi i zasobów
informacyjnych oraz zarządzania tymi zasobami są ustawowym zadaniem ministra właściwego
do spraw pracy. Do ustawowych zadań tego ministra należy również prowadzenie i udostępnianie
internetowych baz danych z zakresu rynku pracy oraz upowszechnianie informacji o możliwościach
i zakresie pomocy określonej w ustawie.
WUP – Wojewódzkie urzędy pracy są zobowiązane m.in. do opracowywania, gromadzenia
i aktualizowania informacji zawodowych i współpracy z ministrem w ww. zakresie (ustawy
o promocji zatrudnienia (…)) oraz upowszechniania o możliwościach i zakresie pomocy określonej
w ustawie.
PUP - Powiatowe urzędy pracy zobowiązane są do zadań w zakresie upowszechniania informacji
o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie oraz opracowywania i aktualizowania
informacji zawodowych we współpracy z wojewódzkimi urzędami pracy.
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z:
Zasoby informacji dostępne w siedzibie urzędu pracy (w tym :zasoby informacji zawodowych,
Centralna Baza Ofert Pracy krajowy rejestr agencji zatrudnienia, rejestr instytucji szkoleniowych,
baza danych z opisami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów i specjalności, baza
danych standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkolenia) – we
wszystkich jednostkach WUP (16) i PUP (340) rozmieszczonych na terenie kraju
Informacje te są również publikowane na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia
oraz stronie www.psz.praca.gov.pl

Postulat: Zwiększenie wysokości środków finansowych PFRON przekazywanym samorządom
powiatowym wg algorytmu
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.)
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim i powiatowym (Dz.U. 2003 r. Nr 88 poz. 808, z późn. zm.).
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Wysokość środków Funduszu przeznaczonych dla samorządów powiatowych jest konsekwencją
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ogólnych możliwości finansowych PFRON w danym roku budżetowym
Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) przy określaniu
wysokości środków PFRON dla samorządu powiatowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej należy brać pod uwagę m.in. następujące dane:
kwotę środków przewidzianych w planie finansowym Funduszu na dany rok
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które
są finansowane ze środków Funduszu,
liczbę osób niepełnosprawnych bezrobotnych i liczbę osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy w powiecie, wyliczona jako średnia z trzech ostatnich miesięcy,
według stanu na koniec miesiąca na podstawie danych GUS,
liczbę powiatów,
liczbę osób niepełnosprawnych w powiecie.
Plan finansowy PFRON, określający przeznaczenie środków na poszczególne cele wydatków,
ustanawiany jest na podstawie założeń, o których mowa w art. 34 ust. 6 pkt 3 ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych stanowiących
o podziale zadań na zadania obligatoryjne i priorytetowe, natomiast ich wysokość jest ściśle
związana ze źródłem pokrycia tzn. planowanym stanem przychodów (tj. wpłat pracodawców oraz
wysokości dotacji budżetowej), jak również musi uwzględniać obowiązujące w danym zakresie
przepisy. Decyzja o przekazaniu samorządom powiatowym określonej wysokości środków w
danym roku podejmowana jest po uprzedniej analizie możliwości finansowych PFRON.
Wymagana rewizja wpływów/wydatków PFRON.
Przeznaczenie wyższej kwoty na realizację zadań przez samorządy powiatowe wymaga
odpowiedniego przemodelowania innych wydatków/wpływów PFRON (np. wysokość
dofinansowania dla pracodawców, próg od którego wymagana jest wpłata na PFRON).
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jakie środki są przeznaczone na działania objęte postulatem w roku 2014 (wg planu)?
Ewentualna zmiana wymaga dookreślenia zakresu, w jakim ma zostać dokonane zwiększenie.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Możliwe do wskazania w przypadku dookreślenia zakresu postulowanych zmian.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Zadania samorządu powiatowego określone zostały w art. 35a ustawy o rehabilitacji (…).

Postulat : Konieczność kontroli , koordynacji dystrybucji środków i ich efektywności
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i
sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie
zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie planowania i realizacji
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działań kontrolnych.
Jeśli przewidziano wskaźniki monitorowania zamian w tym zakresie:
Wskaźnik a (Ilość działań kontrolnych zrealizowanych przez Fundusz)
2010
2011
2012
2013
2193

1952

3916

2258

2014 (wskazać za
jaki okres)
1024 (na dzień 30
czerwca
2014
roku)

Postulat: Zmiana proporcji pomiędzy dofinansowaniem rynku pracy a aktywizacją społeczną osób
niepełnosprawnych
Obowiązujące przepisy:
Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy
budżetowej (Dz. U. poz. 1645) dokonano modyfikacji w wysokości kwot dofinansowania do
wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, w związku z czym zwiększeniu uległa kwota
przeznaczona na zadania realizowane m.in. w ramach rehabilitacji społecznej osób
niepełnoprawnych.
Należy ponadto wskazać, że w 2013 r. samorządy powiatowe na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej przeznaczyły 9,06% środków PFRON przekazywanych im w ramach
algorytmu, przy czym w tym samym okresie na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
przeznaczyły one 90,04% środków przekazywanych przez Fundusz.

Postulat: Wprowadzenie priorytetu kierowania środków do organizacji non-profit.
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych
fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172)
Uchwały Zarządu PFRON ws. ogłoszenia konkursu o zlecenie realizacji zadań.
Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydziela
zadania, które mogą być realizowane wyłącznie przez organizacje pozarządowe.
Zgodnie z postanowieniami art. 36, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje
pozarządowe.
PFRON działając na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji (…) oraz rozporządzenia w sprawie
rodzajów zadań (…) określa parametry obowiązujące organizacje pozarządowe uczestniczące w
konkursach o zlecenie realizacji zadań.
W ogłoszeniu o konkursie określana jest również wysokość środków przewidzianych na jego
realizację, w podziale na poszczególne cele programowe.
W miarę zidentyfikowanych potrzeb, priorytetowo mogą być zatem traktowane projekty dotyczące
aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie przygotowywania i
ogłaszania konkursów o zlecenie realizacji zadań.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
2010
2011
2012
2013
2014 wg planu
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90 469
121 191
162 368
168 420
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

Projekt finansowany
ze środków PFRON.

Organizacja
pozarządowa, której
udzielono
dofinansowania.

Kryteria określane dla
danego konkursu oraz
zasady rekrutacji do
projektu.

194 316
Kwota
(jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Nie dotyczy

Wydaje się, że priorytety powinny dotyczyć realizacji konkretnych celów, a nie tego do kogo
kierowane są środki na ich realizację.

Postulat: Obligatoryjna współpraca resortów zdrowia, pracy i w ramach resortu pracy oraz
współpraca urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej
Obowiązujące przepisy:
W zakresie współpracy między resortami:
1) art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r.
poz. 743, z późn. zm.)
Art. 38. 1. W celu realizacji swoich zadań minister kierujący określonym działem współdziała,
na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach oraz w zakresie wynikającym z potrzeb
danego działu, z innymi członkami Rady Ministrów oraz innymi organami administracji rządowej
i państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, jak również
z organami samorządu gospodarczego, zawodowego, związków zawodowych i organizacji
pracodawców oraz innych organizacji społecznych i przedstawicielstw środowisk zawodowych
i twórczych.
2) § 6 i § 35 ust. 1 i 4 Uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979)

1)
2)
3)

§ 6. Inicjując i realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, członkowie Rady Ministrów
w szczególności:
1) zapewniają, każdy w zakresie swojej właściwości, należyte przygotowanie i wszechstronne
rozważenie spraw wnoszonych przez nich do rozpatrzenia przez Radę Ministrów;
2) współdziałają w realizacji ustaleń Rady Ministrów;
3) powstrzymują się od działań osłabiających wewnętrzną spójność polityki ustalonej przez Radę
Ministrów.
§ 35. 1. Projekt dokumentu rządowego podlega uzgodnieniom z członkami Rady Ministrów
oraz Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4. W przypadkach określonych w odrębnych przepisach projekt dokumentu rządowego podlega
uzgodnieniom ze wskazanymi w tych przepisach organami lub podmiotami, których zakresu
działania dotyczy projekt.
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W zakresie współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej:
Art. 50 ust. 2 i 3, art. 62a ust. 1 i art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)
Art. 50. 2. Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 pkt 4, powiatowy urząd pracy w okresie 6
miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania, a w przypadku
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w okresie 6 miesięcy od dnia rejestracji:
1) 1) powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia
przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót
publicznych lub
2) 2) na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej, o których
mowa w przepisach o pomocy społecznej, lub uczestnictwa w indywidualnym programie
zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, powiatowy urząd pracy oraz ośrodek pomocy
społecznej są obowiązane informować się wzajemnie o planowanych działaniach wobec
bezrobotnych w trybie określonym w zawartym porozumieniu.
Art. 62a. 1. Powiatowy urząd pracy samodzielnie lub we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej
może inicjować działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej bezrobotnych,
które są realizowane w ramach Programu Aktywizacja i Integracja.
Art. 73a. 1. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa
do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie
użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10
godzin w tygodniu.
Art. 105 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.)
Instytucje odpowiedzialne za realizację:
Wszystkie resorty w zakresie współpracy między resortami.
Powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej w zakresie współpracy między tymi
podmiotami.
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
W Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego wskazana została konieczność zbudowania efektywnego
systemu współpracy pomiędzy urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej w zakresie działań
na rzecz aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób najbardziej oddalonych od rynku pracy,
co umożliwi objęcie ich wieloaspektowym wsparciem mającym na celu przezwyciężenie istniejących
u tych osób deficytów i dysfunkcji oraz pomoc w powrocie na rynek pracy.
Cel do 2020 r.
Zmniejszenie liczby klientów pomocy społecznej oraz bezrobotnych i osób biernych zawodowo,
korzystających ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej. Jednocześnie powinno nastąpić
zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród grup osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia dotychczas
korzystających z pomocy społecznej, uznanych za szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na prace społecznie użyteczne i świadczenia integracyjne
(w tys. zł)
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać
za jaki okres)
58.866,2
50.068,9
59.150,3
74.632,8
71.000,0
Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
Art. 50 ust. 2 – indywidualny program zatrudnienia socjalnego i kontrakt socjalny (skierowanie
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powiatowego urzędu pracy)
2010
2011
3 403
5 044

2012

2013
5 921

6 301

2014 (I-V)
3 463

Art. 73a – prace społecznie użyteczne
2010
2011
2012
2013
2014 (I-V)
67 631
49 656
46 888
46 484
29 571
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest zarejestrowana jako bezrobotna może korzystać
z każdego z ww. instrumentów.
Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia (…) wyboru form aktywizacji
zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób, w ramach łącznej kwoty ustalonej
dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, dokonuje starosta, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady
rynku pracy.

Postulat: Uświadamianie społeczeństwa oraz instytucji w zakresie tematyki niepełnosprawności
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie określania parametrów
działań o charakterze informacyjnym oraz publikowania materiałów na stronie internetowej
PFRON (postulat realizowany jest m.in. poprzez kampanie informacyjne realizowane w ramach
art. 36 ustawy o rehabilitacji, publikacje wydawane w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji,
publikacje własne PFRON, publikacje zawierające wyniki badań, ekspertyz i analiz wykonywane na
zlecenie PFRON, publikacje wypracowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków
UE).
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg.
(jeśli jest to
kryterium X- proszę
proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Projekt finansowany
Organizacja, której
Zgodnie z
Nie dotyczy
ze środków PFRON
przyznano
ogłoszeniem
dofinansowanie
konkursu i kryteriami
udziału w projekcie
Strona internetowa
Państwowy Fundusz
Wejście na stronę
Nie dotyczy
PFRON
Rehabilitacji Osób
internetową PFRON
Niepełnosprawnych
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BON MPiPS dostrzega taką potrzebę oraz podejmuje działania zmierzające do zwiększenia poziomu
wiedzy na temat niepełnosprawności.
BON prowadzi własną stronę internetową- www.niepelnosprawni.gov.pl, na której zamieszczone są
informacje dotyczące szeroko rozumianej tematyki niepełnosprawności, dane statystyczne oraz
obowiązujące akty prawa krajowego i międzynarodowego odnoszące się do osób
niepełnosprawnych. Na stronie tej dostępne są również omówienia przepisów prawa, odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania jak też publikacje dotyczące osób niepełnosprawnych.
Średniomiesięcznie w bieżącym roku odnotowano 267 tys. wejść na stronę internetową BON.
Instytucja odpowiedzialne za realizację – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Postulat: Strategia wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu
centralnym, wojewódzkim
(Opracowanie szczegółowego harmonogramu wprowadzania poszczególnych zapisów Konwencji
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych wraz z sankcjami za opóźnienia we wprowadzaniu i
wynikające z nich konsekwencje – postulat Manifestacji Godności Osób z Niepełnosprawnościami)
Instytucje odpowiedzialne za realizację
Za koordynowanie wykonywania Konwencji na poziomie centralnym odpowiada Minister Pracy
i Polityki Społecznej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pełni rolę punktu kontaktowego w sprawach dotyczących
wdrażania Konwencji, o którym mowa w art. 33 ust. 1.
Minister Pracy i Polityki Społecznej, korzystając z możliwości stworzonej przez zapis art. 7 ust. 4
pkt 5 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), który umożliwia po zawiadomieniu
Prezesa Rady Ministrów powołanie przez ministra rad i zespołów, jako organów pomocniczych
w sprawach należących do zakresu jego działania, powołał Zespół zgodnie z zapisami wydanego w
tej sprawie zarządzenia.
Zarządzenie nr 26 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie
powołania Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych (Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2013
roku poz. 27) mówi o tym, że Zespół działa pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu do Spraw
Osób Niepełnosprawnych, a obsługę organizacyjno-administracyjną Zespołu zapewnia Biuro
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Zespół – jako organ pomocniczy Ministra Pracy i Polityki Społecznej – pełni funkcję mechanizmu
koordynacji, w rozumieniu art. 33 ust. 1 Konwencji, poświęconego kwestiom wdrażania Konwencji
i monitorowania jej wdrażania na szczeblu krajowym. W tym postanowieniu Konwencji znajduje
się m.in. zapis zalecający poświęcenie należytej uwagi „ustanowieniu lub wyznaczeniu
mechanizmu koordynacji w ramach rządu, w celu ułatwienia działań związanych z wdrażaniem
konwencji w różnych sektorach i na różnych szczeblach”.
Ratyfikacja przez Polskę Konwencji skutkuje obowiązkiem wdrażania jej postanowień. Konwencja
o prawach osób niepełnosprawnych dotyczy wielu obszarów tematycznych, a więc jej wdrażanie
na poziomie centralnym stanowi zadanie większości ministerstw.
Wdrażanie Konwencji polega przede wszystkim na:
kształtowaniu krajowej polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych zgodnie
z zasadami ogólnymi Konwencji, określonymi w jej art. 3,
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przyjmowaniu i realizacji zgodnych z postanowieniami Konwencji aktów prawnych i
programów zawierających rozwiązania, które mają służyć realizacji praw uznanych w
Konwencji, zwłaszcza przy zastosowaniu zintegrowanego podejścia do
niepełnosprawności, czyli włączania problematyki niepełnosprawności w główny nurt
polityki realizowanej w różnych obszarach i na różnych szczeblach zarządzania
państwem oraz na
sporządzaniu sprawozdań z wykonywania Konwencji i ich obronie podczas spotkań z
Komitetem do spraw praw osób niepełnosprawnych, ustanowionym na mocy art. 34
Konwencji.
Koordynowanie wykonywania Konwencji obejmuje w szczególności prowadzenie oceny, czy w
procesie tworzenia prawa, polityki i programów brane są pod uwagę postanowienia Konwencji
oraz postulowaniu, aby zostały usunięte jej naruszenia stwierdzone na tym etapie.
Dokonywanie takiej oceny jest możliwe dzięki dostarczanym w ramach Zespołu – w trybie
roboczym:
informacjom o prowadzonych przez poszczególne ministerstwa działaniach,
które związane są z wdrażaniem postanowień Konwencji oraz
informacjom na temat planowanych zmian rozwiązań prawnych dotyczących
osób niepełnosprawnych lub mogących mieć wpływ na ich sytuację.

Postulaty:
Opracowanie modelu kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych – powiat wydaje się tym
poziomem, gdzie powinien funkcjonować model uwzględniający wszystkie formy wsparcia
Wypracowanie standardów usług na rzecz osób niepełnosprawnych, które państwo chce
finansować, przy zaangażowaniu samorządów i organizacji pozarządowych
Przeznaczenie środków na przygotowywanie osób niepełnosprawnych do przyjmowania ról
społecznych wg ich możliwości oraz przystosowanie środowiska przede wszystkim w miejscu nauki
i pracy tak, aby nie stwarzało ono barier utrudniających pełne uczestniczenie w życiu społecznym
(w tym zawodowym)
Stworzenie systemu, który identyfikuje jednostki potrzebujące pomocy i kieruje do nich konkretne
wsparcie
Stworzenie takiego systemu, od którego osoba niepełnosprawna może się z czasem uniezależnić
Konieczność nowego zróżnicowania wsparcia w rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
zatrudnieniu – określenie stopnia samodzielności osób niepełnosprawnych i charakteru potrzeb
osób niepełnosprawnych

Ogólne stanowisko:
Konieczna wydaje się analiza i ocena całego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, czego
skutkiem będzie ewentualna modyfikacja obecnie funkcjonujących instrumentów oraz
zaproponowanie nowych narzędzi, uwzględniających zmieniającą się rzeczywistość społeczną oraz
aktualny stan wiedzy.
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Planuje się zintensyfikowanie działań służących zwiększeniu aktywności społeczno-zawodowej osób
niepełnosprawnych, tworzeniu mechanizmów zwiększania samodzielności osób niepełnosprawnych
oraz kreowaniu warunków do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z otoczeniem. Zakłada się
również planowanie i ewaluację działań z ukierunkowaniem na osiąganie efektów, ustalanych
na poziomie beneficjent i realizator.
Szczegółowe stanowiska:
Postulat: Opracowanie modelu kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych – powiat
wydaje się tym poziomem, gdzie powinien funkcjonować model uwzględniający wszystkie formy
wsparcia
Postulat jest nieprecyzyjny. Nie można jednak zapominać o obecnym stanie prawa (m. in. przepisy
dot. podziału administracyjnego kraju, przepisy dot. funkcjonowania poszczególnych resortów,
podziału zadań na poziomie samorządów lokalnych, itp.). Natomiast nałożenie wyłącznie na powiat
realizacji wszystkich zadań (ochrona zdrowia, edukacja, zatrudnienie, pomoc społeczna, itp.) jest
niezasadne, a nawet niewskazane. Postulat ten jest nierealny i niezgodny z ogólną ideą, aby wszelkie
podmioty i działania mające służyć osobom i rodzinom były jak najbliżej (także terytorialnie) ludzi. Już
teraz część osób niepełnosprawnych ma trudności z dotarciem np. do powiatowych centrów pomocy
społecznej, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON.
Proszę wskazać przepisy, które obecnie regulują zakres objęty postulatem?
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Proszę wskazać przepisy, które muszą zostać zmienione, aby postulat mógł być realizowany?
Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Aby zapewnić równość w dostępie do form wsparcia przewidzianych w programie „Aktywny
samorząd” konieczne byłoby złagodzenie warunków uczestnictwa w poszczególnych obszarach
wsparcia przewidzianego w programie, co wymagałoby niezwykle znacznego zwiększenia
nakładów na realizację programu lub ograniczenia liczby realizowanych zadań.
Jakie instytucje które mogą być zaangażowane w realizację postulatu?
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Jakie środki są przeznaczone na działania objęte postulatem w roku 2014 (wg planu)?
Ewentualna zmiana wymaga dookreślenia zasad działania modelu wsparcia osób
niepełnosprawnych.
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
Możliwe do wskazania w przypadku dookreślenia zakresu postulowanych zmian.
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Zakres możliwego dofinansowania określony został w rozdziale VII programu „Aktywny
samorząd”.

Postulat: Wypracowanie standardów usług na rzecz osób niepełnosprawnych, które państwo chce
finansować, przy zaangażowaniu samorządów i organizacji pozarządowych
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Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.) – art. 17 ust.
1 pkt 11, art. 18 ust. 1 pkt 3
Standardy specjalistycznych usług opiekuńczych uregulowane są rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr
189, poz. 1598 z pózn. zm.) Standardy te dotyczą głównie rodzajów specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Wojewoda w zakresie finansowania realizacji zadania w odniesieniu do osób z zaburzeniami
psychicznymi
Gmina w zakresie realizacji zadania lub zlecania realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych i
finansowania usług w ramach zadań własnych
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.)
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tę formę (w tys. zł)
Dane liczbowe analogiczne do postulatu: Stworzenie ośrodków wsparcia dla osób, które nie są w
stanie podjąć zatrudnienia
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Specjalistyczne usługi opiekuńcze określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22
września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr 189, poz. 1598 z
pózn. zm.)
instrument

Instytucja

kształtowanie
umiejętności
zaspokajania
podstawowych
potrzeb życiowych

interwencje i pomoc
w życiu w rodzinie
pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych
wspieranie i pomoc w
uzyskaniu
zatrudnienia
pomoc
w
gospodarowaniu
pieniędzmi
pielęgnacja

OPS
(przyznanie
świadczenia w drodze
decyzji
administracyjnej)

Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

Niepełnosprawność,
zaburzenia psychiczne
- dochód poniżej
kryterium – usługi
nieodpłatne,
- dochód powyżej
kryterium
–
odpłatność za usługi
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Kwota
(jeśli
jest
to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)

rehabilitacja fizyczna i
usprawnianie
zaburzonych funkcji
organizmu
pomoc mieszkaniowa
zapewnienie dzieciom
i
młodzieży
z
zaburzeniami
psychicznymi dostępu
do
zajęć
rehabilitacyjnych
i
rewalidacyjnowychowawczych

Postulat: Przeznaczenie środków na przygotowywanie osób niepełnosprawnych do przyjmowania
ról społecznych wg ich możliwości oraz przystosowanie środowiska przede wszystkim w miejscu
nauki i pracy tak, aby nie stwarzało ono barier utrudniających pełne uczestniczenie w życiu
społecznym (w tym zawodowym)
Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Uchwała nr 3/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie planowania środków na
realizację zadań ustawowych oraz programów Rady Nadzorczej.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie określania wytycznych dla
realizatorów programu „Aktywny samorząd”.
Samorządy w zakresie realizacji zadań określonych ustawie o rehabilitacji (…) oraz w programie
„Aktywny samorząd”.
Środki przeznaczone w ostatnich latach na tą formę (w tys. zł)
Określenie kwot oraz osób uprawnionych do skorzystania z formy (zadania) wymaga dookreślenia
zakresu postulatu (kogo ma dotyczyć, jakie zadania ma obejmować, czy zadania określone w
ustawie o rehabilitacji są wystarczające do realizacji postulatu).
2010
2011
2012
2013
2014 wg planu
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
Kwota
(dla każdego czy wg.
(jeśli jest to
kryterium X- proszę
proporcjonalnie,
wskazać kryterium
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)
Ustawa o rehabilitacji Państwowy Fundusz
Zgodnie z zasadami
Maksymalne progi
zawodowej i
Rehabilitacji Osób
określonymi w aktach pomocy określają
społecznej oraz
Niepełnosprawnych / wykonawczych do
przepisy wykonawcze
zatrudnianiu osób
jednostki samorządu
ustawy o rehabilitacji do ustawy o
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niepełnosprawnych.
terytorialnego
Podstawowe zadania szczebla powiatu.
powiatu realizowane
ze środków PFRON:
1. Dofinansowanie:
a) uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i
ich opiekunów w
turnusach
rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury,
rekreacji i turystyki
osób
niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
przyznawane osobom
niepełnosprawnym
na podstawie
odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier
architektonicznych, w
komunikowaniu się i
technicznych, w
związku z
indywidualnymi
potrzebami osób
niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i
młodzieży,
f) usług tłumacza
języka migowego lub
tłumaczaprzewodnika.

(…).

2. Pośrednictwo pracy
i poradnictwo
zawodowe dla osób
niepełnosprawnych,
ich szkolenie oraz
przekwalifikowanie.
3. Przekazywanie
środków na podjęcie
działalności
gospodarczej,
rolniczej albo na
wniesienie wkładu do
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rehabilitacji (…).

spółdzielni socjalnej.
4. Zwrot środków
poniesionych na:
a) adaptację
pomieszczeń zakładu
pracy do potrzeb
osób
niepełnosprawnych,
w szczególności
poniesionych w
związku z
przystosowaniem
tworzonych lub
istniejących
stanowisk pracy dla
tych osób, stosownie
do potrzeb
wynikających z ich
niepełnosprawności,
b) adaptację lub
nabycia urządzeń
ułatwiających osobie
niepełnosprawnej
wykonywanie pracy
lub funkcjonowanie w
zakładzie pracy,
c) zakupu i
autoryzację
oprogramowania na
użytek pracowników
niepełnosprawnych
oraz urządzeń
technologii
wspomagających lub
przystosowanych do
potrzeb wynikających
z ich
niepełnosprawności.
5. Zwrot miesięcznych
kosztów zatrudnienia
pracowników
pomagających
pracownikowi
niepełnosprawnemu
w pracy w zakresie
czynności
ułatwiających
komunikowanie się z
otoczeniem, a także
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czynności
niemożliwych lub
trudnych do
samodzielnego
wykonania przez
pracownika
niepełnosprawnego
na stanowisku pracy.
6. Zwrot kosztów
wyposażenia
stanowiska pracy.
7. Kierowanie osób
niepełnosprawnych,
które wymagają
specjalistycznego
programu szkolenia
oraz rehabilitacji
leczniczej i
społecznej, do
specjalistycznego
ośrodka szkolenioworehabilitacyjnego lub
innej placówki
szkoleniowej.
8. Dofinansowanie
uczestnictwa w
turnusach
rehabilitacyjnych.
Uchwała nr 3/2012
Rady Nadzorczej
PFRON z dnia 28
marca 2012 r. w
sprawie
zatwierdzenia
pilotażowego
programu „Aktywny
samorząd”.

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych /
samorządy
powiatowe.

Kryteria ustalane
odrębnie dla każdego
z zadań
przewidzianych w
programie „Aktywny
samorząd”.

Struktura programu
Aktywny samorząd:
Moduł I – likwidacja
barier utrudniających
aktywizację społeczną
i zawodową:
Obszar A – likwidacja
bariery
51

Kwota pomocy
ustalana odrębnie dla
każdego z zadań
przewidzianych w
programie „Aktywny
samorząd”.

transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w
zakupie i montażu
oprzyrządowania do
posiadanego
samochodu,
Zadanie 2 – pomoc w
uzyskaniu prawa
jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja
barier w dostępie do
uczestniczenia w
społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w
zakupie sprzętu
elektronicznego lub
jego elementów oraz
oprogramowania,
Zadanie 2 –
dofinansowanie
szkoleń w zakresie
obsługi nabytego w
ramach programu
sprzętu
elektronicznego i
oprogramowania,
Obszar C – likwidacja
barier w poruszaniu
się:
Zadanie 1 - pomoc w
zakupie wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym,
Zadanie 2 – pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanego wózka
inwalidzkiego o
napędzie
elektrycznym,
Zadanie 3 – pomoc w
zakupie protezy
kończyny, w której
zastosowano
nowoczesne
rozwiązania
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techniczne,
Zadanie 4 – pomoc w
utrzymaniu
sprawności
technicznej
posiadanej protezy
kończyny,
Obszar D – pomoc w
utrzymaniu
aktywności
zawodowej poprzez
zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
Moduł II – pomoc w
uzyskaniu
wykształcenia na
poziomie wyższym.
Moduł III – szkolenia
kadr samorządów
oraz organizacji
pozarządowych z
zakresu problematyki
niepełnosprawności.

Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2010 Nr 238, poz. 1586 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań
chronionych (Dz.U.2012, poz. 305 z pózn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz.U.2005 Nr 189, poz. 1598 z pózn. zm.)
Instytucje odpowiedzialne za realizację –
Powiat/gmina w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów
samopomocy, kierowania do korzystania ze wsparcia w mieszkaniach chronionych, zlecania realizacji
specjalistycznych usług opiekuńczych
Organy prowadzące mieszkania chronione w zakresie świadczenia wsparcia mieszkańcom
Jeśli wskazana kwestia jest ujęta w dokumentach strategicznych, proszę wskazać jakie to są
dokumenty i KRÓTKO scharakteryzować ich treść (np. określono jako cel do 2020 ……)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013, poz. 182 z późn. zm.)
Środki przeznaczone w ostatnich latach na środowiskowe domy samopomocy (w tys. zł)
2010
2011
2012
2013
2014 wg planu
261 215
282 161
320 073
350 304
317 869 Budżety
wojewodów

32 000 Rezerwy celowe
Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
2010
2011
2012
2013
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2014 (wskazać

23 090

24 018

25 374

okres dostępnych
danych
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015

27 089

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013

2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
21 626
22 791
23 985
25 393
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015
Liczba osób korzystających z pomocy formie pobytu w mieszkaniu chronionym
2010
2011
2012
2013
2014 (wskazać okres
dostępnych danych
417
391
416
451
Dane za 2014 r. będą
dostępne w III
kwartale 2015 r
Środki przeznaczone w ostatnich latach na usługi opiekuńcze (w tys. zł)
2010
2011
2012
2013
63 130
66 671
71 244
77 740

2014 wg planu
77 924 Budżety
wojewodów

5 175 Rezerwy
celowe

Szacunkowa liczba osób uprawnionych do korzystania z tej formy wsparcia
2010
2011
2012
2013

10 138

10 577

11 150

11 612

Liczba osób korzystających z tej formy (pomocy)/liczba osób uczestniczących
2010
2011
2012
2013

10 138

10 577

11 150

11 612

Z czego może skorzystać osoba niepełnosprawna w tym zakresie:
Wsparcie w zakresie określonym w ww. aktach prawnych
Instrument
Instytucja
Kryteria przyznania
(dla każdego czy wg.
kryterium X- proszę
wskazać kryterium

m. in.:
trening funkcjonowania w
codziennym życiu

PCPR/OPS
(przyznanie

niepełnosprawność,
zaburzenia psychiczne
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2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.
2014 (wskazać
okres dostępnych
danych
Dane za 2014 r.
będą dostępne w III
kwartale 2015 r.

Kwota
(jeśli jest to
proporcjonalnie,
również podać kwotę
na dzień 1.07.2014 np.
3-krotność
przeciętnego
wynagrodzenia tj….)

świadczeń w
drodze decyzji
administracyjnej)

trening umiejętności
interpersonalnych
nauka lub utrzymywanie
posiadanego poziomu
sprawności w zakresie
rozwijania kontaktów
społecznych i pełnienia
ról społecznych
kształtowanie
umiejętności społecznego
funkcjonowania
motywowanie do
aktywności

- dochód poniżej
kryterium – usługi
nieodpłatne,
- dochód powyżej
kryterium –
odpłatność za usługi

Zależnie od
rodzaju usługi:
środowiskowy
dom samopomocy,
mieszkanie
chronione lub
świadczenie usług
opiekuńczych w
miejscu
zamieszkania

Postulat: Stworzenie systemu, który identyfikuje jednostki potrzebujące pomocy i kieruje do nich
konkretne wsparcie
Z czego wynikają problemy z realizacją postulatu? (proszę opisać krótko i rzeczowo) np. brak
środków (podać fundusz, instytucję zarządzającą), zobowiązania międzynarodowe (jakie?) itp,
Pracownicy socjalni zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej, przy współpracy z innymi
podmiotami (np. urzędami pracy, placówkami ochrony zdrowia, placówkami edukacyjnymi,
zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności) starają się zidentyfikować jak najwięcej osób
wymagających wsparcia w różnych formach i zaproponować pomoc adekwatnie do sytuacji osoby
lub rodziny oraz możliwości jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej.
Szereg tych działań reguluje art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zgodnie z pkt 4 niniejszego artykułu jednym z zadań pracownika socjalnego jest pomoc w
uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości
rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe,
samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy. Powyższe
powinno być poprzedzone dokonaniem analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie
na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowaniem do uzyskania tych świadczeń (art. 119
ust. 1 pkt 2). Ponadto pracownik socjalny zobowiązany jest udzielać osobom zgłaszającym się
pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy, co
gwarantuje zapis art. 119 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.
Niezbędne jest doprecyzowanie tego postulatu, gdyż nie wynika z niego na czym miałoby polegać
działanie tego systemu i co miałby usprawnić, zwłaszcza w kontekście obowiązujących i
realizowanych rozwiązań prawnych w tym zakresie. Należy także zauważyć , że pomoc społeczna
nie może zastępować innych podmiotów w realizacji ich zadań (służby zdrowia, oświaty).
Dodatkowo należy wziąć pod uwagę trudną sytuację w małych gminach, gdzie często brakuje
odpowiedniej infrastruktury i kadry wykwalifikowanych specjalistów. W związku w powyższym
skierowanie na usługi do innej gminy wymagałoby np. dowozu, co często stanowi poważne
ograniczenie dla osoby kierowanej, a gmina ze względu na niskie środki na realizację zadań z
zakresu pomocy społecznej nie jest w stanie zapewnić transportu. Ponadto należy mieć na
uwadze fakt , iż wiele gmin, zwłaszcza niewielkich, boryka się ze zbyt niskim wskaźnikiem
55

zatrudnienia pracowników socjalnych, co może wpływać na efektywność działań pomocowych.
Powodem najczęściej są niskie wynagrodzenia, które nie zachęcają do podejmowania tego rodzaju
zatrudnienia.

Postulat: Stworzenie systemu, od którego osoba niepełnosprawna może się z czasem uniezależnić
Podstawa prawna podejmowanych działań: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i
akty wykonawcze
W zakresie pomocy społecznej podejmowane są różne działania mające na celu wzrost
usamodzielnienia lub pełne (o ile jest to możliwe) usamodzielnianie osób niepełnosprawnych. Należy
podkreślić, że podjęcie jakiejkolwiek pracy przez osobę może służyć jej pełnemu usamodzielnieniu się
i niekorzystaniu z jakiegokolwiek systemu wsparcia, zwłaszcza, że celem takich systemów jest
przezwyciężenie trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i możliwości. Przepis art. 119 ust. 1 pkt 4 określa, że do zadań pracownika
socjalnego należy m. in. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej
poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe
instytucje państwowe (np. przez powiatowe urzędy pracy w celu znalezienia zatrudnienia), (…) oraz
wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
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