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Wykaz skrótów stosowanych w tekście 

CIS – Centrum Integracji Społecznej 

ES – ekonomia solidarna lub ekonomia społeczna (stosowane wymiennie) 

JST – jednostka samorządu terytorialnego 

KIS – Kluby Integracji Społecznej 

NGO – organizacje pozarządowe 

OWES – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

OzN – osoba z niepełnosprawnością 

PES – podmiot ekonomii społecznej lub solidarnej (stosowane wymiennie) 

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy  

PS – przedsiębiorstwo społeczne 

ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 

RPO WSL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

SOD – System Obsługi Dofinansowań z PFRON 

UE – Unia Europejska 

WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej 

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej 
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Wprowadzenie 

Niniejsza analiza została przygotowana w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja 

sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, który został dofinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

Sytuacja osób z niepełnosprawnością na terenie województwa śląskiego zmieniała się na 

przestrzeni ostatnich 20 lat. Najpełniejsze dane na temat grupy osób z niepełnosprawnością 

można uzyskać z Narodowych Spisów Powszechnych, które miały miejsce w 2002 i 2011 r.  

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. wskazują, że liczba osób 

niepełnosprawnych prawnie w województwie śląskim wyniosła 344,8 tys. (62,4% ogółu osób 

niepełnosprawnych) i zmniejszyła się o 93,5 tys. (21,3%) w porównaniu z danymi z 2002 r. 

Wśród osób mieszkających na wsi odnotowano spadek liczby niepełnosprawnych o 30,7 tys. 

(34,2%), a w miastach o 62,8 tys. (18,0%). 

Tak duży spadek liczby OzN można tłumaczyć zmianami w przepisach prawnych i zaostrzeniu 

przepisów dotyczących orzecznictwa oraz przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy 

i podobnych świadczeń. 

Pomimo spadku liczby OzN, należy podkreślić fakt, że w 2011 r. co ósmy mieszkaniec 

województwa śląskiego był osobą z niepełnosprawnością. 

Wymusza to stworzenie wieloaspektowego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami. 

Do działania PFRON, który jest główną instytucją dedykowaną wsparciu osób 

z niepełnosprawnością, dołączyły programy operacyjne finansowane ze środków europejskich, 

gdzie wiele uwagi poświęca się równym szansom osób z różnych grup, w tym OzN. Z jednej 

strony programy operacyjne są skierowane na konkretne działania prozatrudnieniowe, czy 

poszerzanie katalogu usług społecznych, z drugiej równość szans i niedyskryminacja, jako 

zasada horyzontalna, musi być zachowana we wszystkich projektach wdrażanych ze środków 

UE. 

W 2018 r. uruchomiono rządowy program Dostępność plus, który ma na celu wspieranie ośmiu 

obszarów tematycznych: architektury, transportu, edukacji, służby zdrowia, cyfryzacji, usług, 

konkurencyjności i koordynacji.  

W 2019 r.  uruchomiono Solidarnościowy Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, 

w ramach którego realizowane są trzy programy: 

1) „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – zwiększenie dostępności do usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia 

z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami.   
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2) „Opieka wytchnieniowa” – program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem 

o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie 

rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci 

doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności 

i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.   

3) „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – z programu korzystać mogą gminy i powiaty chcące 

utworzyć centra opiekuńczo-mieszkalne lub zlecić ich prowadzenie organizacjom 

pozarządowym. Za nabory projektodawców w ramach Funduszu odpowiada Biuro 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Każdy nabór jest dwuetapowy – najpierw 

wnioski składa się do właściwego urzędu wojewódzkiego, który opiniuje wnioski i przekazuje je 

do Biura Pełnomocnika
1
.  

 

Metodologia badania 

Celem badania była analiza i ocena potencjału społeczno-zawodowego osób 

z niepełnosprawnością w kontekście szans i możliwości, jakie stwarza ekonomia społeczna 

dla tych osób w województwie śląskim. Kolejnym celem badania było wskazanie 

rekomendacji, których wdrożenie przyczyni się do wzrostu potencjału społeczno-zawodowego 

osób z niepełnosprawnością w regionie i wzrostu potencjału sektora ekonomii społecznej 

w zakresie aktywizacji tych osób. 

Badanie zostało oparte o analizę dokumentacji zastanej, w tym ekspertyz, danych 

statystycznych, ustaw, strategii oraz programów rozwoju ekonomii społecznej i programów na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. Wszystkie analizowane dokumenty zostały wymienione 

w bibliografii, która stanowi załącznik do niniejszej ekspertyzy. Co do zasady analizowano dane 

i dokumenty nie starsze, jak 10 lat, jednak nie zawsze było to możliwe i w wyjątkowych 

sytuacjach posłużono się tekstami starszymi. 

W ramach badania przeprowadzono 9 ustrukturyzowanych wywiadów indywidualnych 

w oparciu o ujednolicony scenariusz. Wywiady przeprowadzono z osobami z różnymi typami 

niepełnosprawności oraz przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, 

podmiotów ekonomii społecznej oraz samorządowych instytucji zaangażowanych w proces 

aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. 

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu i wrześniu 2019 r. 

 

 

 

                                                
1
 Więcej informacji o Funduszu Solidarnościowym i ogłaszanych naborach znajduje się na stronie Biura 

Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,162,programy-realizowane-w-

ramach-funduszu-solidarnosciowego [dostęp: 16 wrzesień 2019]. 
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Sytuacja osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim 

1. Charakterystyka społeczno-demograficzna osób z niepełnosprawnością  

Najbardziej aktualne dane dotyczące sytuacji społeczno-demograficznej na terenie województwa 

śląskiego można znaleźć w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

W badaniu reprezentacyjnym BAEL jako osoby niepełnosprawne zaliczono osoby w wieku 

16 lat i więcej, które mają przyznane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności 

do pracy. 

W IV kwartale 2017 r. populacja osób niepełnosprawnych w województwie śląskim liczyła 302 

tys. i w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. zmniejszyła się o 11 tys. W porównaniu z danymi 

uzyskanymi w Spisie Powszechnym w 2002 r. i  2011 r. liczba osób niepełnosprawnych 

wykazuje ciągłą tendencję spadkową – 438 tys. osób w 2002 r. i 344 tys. osób 

niepełnosprawnych w 2011 r. W badanej grupie w 2017 r. przeważali mężczyźni, którzy 

stanowili 52,3%, a kobiety 47,7%. Jedynie 19% zamieszkiwało tereny wiejskie, pozostałe 81% 

to osoby zamieszkujące obszary miejskie. 

W IV kwartale 2017 r. osoby niepełnosprawne w większości posiadały wykształcenie zasadnicze 

zawodowe – prawie 42%. Wysoki był również udział osób niepełnosprawnych z wykształceniem 

średnim zawodowym i policealnym (prawie 23%), a także gimnazjalnym, podstawowym 

i niepełnym podstawowym (prawie 22%), przy czym kobiety z niepełnosprawnością w wyższym 

odsetku posiadały wykształcenie wyższe i policealne oraz średnie zawodowe, podczas gdy 

mężczyźni legitymowali się częściej wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 

gimnazjalnym i niższym. 

 

 
Wykres 1. Wykształcenie mężczyzn z niepełnosprawnością  

Źródło: Opracowanie własne MOST na podstawie: „Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”,  

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 
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Wykres 2. Wykształcenie kobiet z niepełnosprawnością 

Źródło: Opracowanie własne MOST na podstawie: „Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”, 

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 

 

Według wieku niepełnosprawnych, najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby w wieku 65 lat  

i więcej (ponad 39% ogółu) oraz w wieku 55–64 lata (ponad 29%). 

Liczba bezrobotnych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy powyżej 12 miesięcy 

w końcu 2017 r. wyniosła 3,1 tys., co stanowiło 45,1% ogólnej liczby bezrobotnych 

niepełnosprawnych. W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. ich liczba zmniejszyła się 

o 23,6%. Osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca stanowiły 7,6%, od 1 do 3 miesięcy – 

16,5%, od 3 do 6 miesięcy – 13,3%, natomiast od 6 do 12 miesięcy – 17,5% ogółu bezrobotnych 

niepełnosprawnych
2
. 

2. Przyczyny niepełnosprawności 

W Polsce wyróżniono 12 różnych przyczyn niepełnosprawności. Są to: 

1. 0l-U - upośledzenie umysłowe; 

2. 02-P - choroby psychiczne; 

3. 03-L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu; 

4. 04-O - choroby narządów wzroku; 

5. 05-R - upośledzenie narządu ruchu; 

6. 06-E - epilepsja; 

7. 07-S - choroby układu oddechowego i krążenia; 

8. 08-T - choroby układu pokarmowego; 

9. 09-M - choroby układu moczowo-płciowego; 

10. 10-N - choroby neurologiczne; 

                                                
2 „Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 
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11. 11-I - inne; 

12. 12-C - całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Brak jest dokładnych ogólnodostępnych danych liczbowych o osobach z konkretnym typem 

niepełnosprawności. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż informacja o stopniu i rodzaju 

niepełnosprawności jest informacją wrażliwą oraz że Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności nie ma obowiązku publikowania danych statystycznych dot. ilości 

wydanych orzeczeń w poszczególnych latach. Z danych statystycznych ogólnopolskich wynika, 

że w I kwartale 2019 r. na 3 727 712 osób z niepełnosprawnością najwięcej osób miało 

orzeczone upośledzenia narządu ruchu (1 175 268 osób - 31,53%), choroby układu 

oddechowego i krążenia (727 004 osób - 19,50%), choroby neurologiczne (504 398 osób - 

13,53%), a najmniej całościowe zaburzenia rozwojowe (10 475 osób - 0,28%), upośledzenia 

umysłowe (76 425 osób - 2,05%) oraz choroby układu pokarmowego (88 731 osób - 2,38%)
3
.  

Warto pamiętać, że orzeczenie o niepełnosprawności może zawierać więcej niż 1 symbol 

schorzenia, ale nie więcej niż 3 symbole, które w porównywalnym stopniu wpływają na 

zaburzenie funkcji organizmu. Jednak w skali ogólnopolskiej przeważająca większość osób 

posiada 1 symbol - przyczynę niepełnosprawności na orzeczeniu (58,51%), 31,82% osób 

z niepełnosprawnością posiada 2 przyczyny niepełnosprawności, a 9,67% osób - trzy.  

Jeżeli chodzi o stopnie niepełnosprawności, zgodnie z danymi GUS w IV kwartale 2017 r. 

w województwie śląskim było 29,5% osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 43,7% 

z umiarkowanym i 26,8% z lekkim. W stosunku do danych za IV kwartał 2016 r. w/w wartości 

procentowe praktycznie się nie zmieniły. 

3. Prognoza skutków społeczno-ekonomicznych zmian demograficznych  

Zgodnie z danymi GUS zawartymi w raporcie pt.: „Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 

dla województwa śląskiego”: „W województwie śląskim prognozuje się systematyczny spadek 

liczby ludności do 2050 r. Utrzymywać się będzie ujemny przyrost naturalny, wystąpią także 

niekorzystne zmiany w strukturze ludności. Obserwowany spadek liczby ludności miejskiej 

będzie się pogłębiał do 2050 r.”
4
. Wraz ze spadkiem liczby ludności prognozuje się znaczny 

przyrost odsetka osób w wieku 65+. W 2013 r. odsetek osób 65+ wynosił 15,5%, w 2035 r. 

będzie on wynosił 26%, a w 2050 r. aż 33,9%. W 2050 r. średnia długość życia będzie dłuższa 

o ok. 6,8 lat w przypadku kobiet i 9,4 lat w przypadku mężczyzn i wyniesie 86,9 lat dla kobiet 

i 81,8 dla mężczyzn. 

Wzrost odsetka osób starszych koreluje z głównymi przyczynami niepełnosprawności – 

upośledzeniami narządu ruchu (31,53%), chorobami układu oddechowego i krążenia (19,5%) 

i chorobami neurologicznymi (13,53%), które są typowymi schorzeniami wynikającymi 

z podeszłego wieku. Stąd można przypuszczać, że wraz ze wzrostem odsetka osób 65+ wzrośnie 

                                                
3
 „Orzecznictwo – stan na I kw. 2019 - 25.04.2019”, źródło: Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania 

o Niepełnosprawności: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,164,orzekanie-o-niepelnosprawnosci-i-stopniu-

niepelnosprawnosci-statystyki  [dostęp: 18 wrzesień 2019]. 
4
 „Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa śląskiego”, GUS, 2015. 
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liczba osób z niepełnosprawnością wymagających opieki i specjalistycznych usług 

opiekuńczych. 

 

4. Analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy  

 

Zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności 2017, spośród ogólnej liczby 

niepełnosprawnych w województwie śląskim największą grupę stanowiły osoby bierne 

zawodowo (247 tys.). Liczba osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo wyniosła 56 tys. 

i zmniejszyła się o 1,8% w odniesieniu do IV kwartału 2016 r. 

 

W IV kwartale 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 

16 lat i więcej wyniósł 18,5%, a wskaźnik zatrudnienia – 17,2%. W porównaniu z analogicznym 

okresem 2016 r. omawiane wskaźniki zwiększyły się jednakowo po 0,3 p. proc. 

W województwie śląskim liczba pracujących osób niepełnosprawnych na koniec IV kwartału 

2017 r. wyniosła 47,7 tys. osób i w porównaniu z danymi sprzed roku zwiększyła się o 9,5%. 

Udział pracujących osób niepełnosprawnych w liczbie pracujących ogółem stanowił ponad 3%. 

Większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym. Na koniec IV kwartału 

2017 r. ich liczba wyniosła 39,5 tys., tj. 83% ogółu pracujących osób niepełnosprawnych, przed 

rokiem – 35,8 tys.
5
 

Na koniec IV kwartału 2017 r. 10,8 tys. osób niepełnosprawnych było zatrudnionych na 

stanowiskach pracy specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności, podczas gdy w końcu IV kwartału 2016 r. – 6,9 tys. 

Na koniec IV kwartału 2017 r. najwięcej osób niepełnosprawnych pracowało w sekcji 

administrowanie i działalność wspierająca (17 tys.) oraz w przetwórstwie przemysłowym 

(11,9 tys.). W odniesieniu do analogicznego okresu 2016 r. liczba pracujących osób 

niepełnosprawnych w wymienionych sekcjach wzrosła odpowiednio o: 27,2% i 1,4%. W skali 

roku wzrosła liczba zakładów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Na koniec IV kwartału 2017 r. takich zakładów było 3,7 tys. (przed rokiem 

– 2,2 tys.). Najczęściej możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych zgłaszały 

jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu, naprawy pojazdów samochodowych oraz 

przetwórstwa przemysłowego
6
. 

  

                                                
5
„ Informacja o niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy”, WUP Katowice, 2017. 

6
„Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 
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5. Struktura bezrobotnych osób z niepełnosprawnością  

 

W województwie śląskim w końcu 2017 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 94 687 

osób. 7,2% stanowiły osoby bezrobotne z niepełnosprawnością – 6 870 osób. W porównaniu  

z końcem 2016 r. ich liczba zmniejszyła się o 17,7%. 

To, na co należy zwrócić uwagę, to fakt, że zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.), osoby 

z niepełnosprawnością posiadają status osób w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, 

jednak stanowią jedną z najmniej liczebnych grup w tej kategorii.  

Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2017 r.  

Źródło: Opracowanie własne MOST na podstawie: „Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”, 

Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 

 

Najwięcej osób z niepełnosprawnością zarejestrowanych było w następujących miastach na 

prawach powiatu: Częstochowa - 607 osób (4 967 – ogólna liczba bezrobotnych), Sosnowiec - 

395 osób (5 690 – ogólna liczba bezrobotnych), Katowice - 302 osób (4 737 – ogólna liczba 

bezrobotnych). Jeżeli chodzi o powiaty ziemskie, najwięcej osób z niepełnosprawnością 

zarejestrowanych było w powiecie cieszyńskim – 310 osób (3 768 – ogólna liczba 

bezrobotnych). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych OzN koreluje z ogólną liczbą 

zarejestrowanych i stanowi od 6% do 8% badanej populacji. Jedyny wyjątek stanowi 

Częstochowa, gdzie odsetek ten wynosi 12%. 
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W końcu 2017 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych niepełnosprawnych stanowiły osoby 

w wieku 55 lat i więcej (37% ogólnej liczby bezrobotnych niepełnosprawnych). Odsetek 

zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych w wieku do 24 lat wyniósł 3,8%, 25−34 lata 

– 11,9%, 35−44 lata – 19,1%, a 45–54 lata – 28,2%. W porównaniu z 2016 r. największe zmiany 

w strukturze bezrobotnych niepełnosprawnych odnotowano w grupie osób w wieku 55 lat 

i więcej, których udział zmniejszył się o 1,8 p. proc. oraz w grupie osób 35–44 lata (wzrost 

udziału o 1,1 p. proc.). 

Większość bezrobotnych niepełnosprawnych rejestrujących się w urzędach pracy to osoby 

o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia. Dwie najliczniejsze grupy wśród badanej 

zbiorowości to osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne, 

podstawowe i niepełne podstawowe (odpowiednio 35,4% i 31,6% ogólnej liczby bezrobotnych 

niepełnosprawnych zarejestrowanych w końcu 2017 r.). Wykształcenie policealne i średnie 

zawodowe posiadało 19,3% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych, średnie ogólnokształcące – 

7,3%. Dyplomem ukończenia szkoły wyższej legitymowało się 6,5% omawianej grupy 

bezrobotnych. 

Według rodzaju niepełnosprawności na koniec 2017 r. wśród bezrobotnych niepełnosprawnych 

najwięcej było osób z upośledzeniem narządu ruchu – 2,1 tys., kolejne grupy tworzyły osoby 

z chorobami: psychicznymi – 1,1 tys., neurologicznymi – 0,7 tys. oraz chorobami układu 

oddechowego i układu krążenia – 0,7 tys. W 2017 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 

8,2 tys. ofert pracy dla bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. o 9,7% mniej niż w 2016 r. 

W końcu 2017 r. na 1 ofertę pracy przypadało 10 osób niepełnosprawnych (przed rokiem – 

9 osób)
7
. 

 

6. Statystyki dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  

Co do zasady, system orzekania o niepełnosprawności jest oceniany źle lub bardzo źle przez 

same osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie (żadna z 9 osób, z którymi przeprowadzono 

wywiady nie oceniła wyżej jak na 1 – w 5-stopniowej skali ocen, prac zespołów ds. orzekania  

o niepełnosprawności). W ich opinii sam system wymaga całkowitej zmiany i ujednolicenia 

(obecnie w Polsce funkcjonuje kilka różnych systemów orzekania, które służą do różnych 

celów). System orzekania: 

1. stosuje uwłaczające (np. inwalida) nazewnictwo demobilizujące osoby 

z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności zawodowej (np. stopień znaczny 

oznacza „całkowitą niezdolność do podjęcia zatrudnienia”); 

2. skupia się na ograniczeniach osoby z niepełnosprawnością, a nie na jej możliwościach; 

3. jest uznaniowy i premiuje osoby „sprytne”, które wiedzą, jak się w nim odnaleźć i jak 

uzyskać pożądany wpis w orzeczeniu, dotyczący np. skierowania do odpowiedniej 

placówki. Uznaniowość systemu jest często spowodowana tym, że lekarz orzecznik 

najczęściej nie jest specjalistą z dziedziny, w której orzeka; 

                                                
7
 „Osoby niepełnosprawne w województwie śląskim w 2017 r.”, Urząd Statystyczny w Katowicach, 2018. 
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4. budzi duże kontrowersje w przypadku osób ze stałą niepełnosprawnością (np. 

intelektualną), które również są często ponownie wzywane na komisje i mają trudność 

w uzyskaniu orzeczenia bezterminowego. Konieczność ponownej weryfikacji stopnia 

niepełnosprawności sprawia trudność również pracodawcom, którzy otrzymują 

dofinansowania do miejsc pracy osób z niepełnosprawnością w zależności od stopnia 

niepełnosprawności; 

5. nie niesie za sobą kompleksowego i dostosowanego do potrzeb osoby  

z niepełnosprawnością wsparcia finansowego i aktywizującego, najczęściej ze względu 

na brak miejsc w placówkach specjalistycznych. 

W powiatach województwa śląskiego działa 25 powiatowych i miejskich zespołów ds. orzekania 

o niepełnosprawności
8
 oraz jeden wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, który 

zajmuje się odwołaniami od decyzji powiatowych i miejskich zespołów orzekających 

o niepełnosprawności. Te zespoły zajmują się orzecznictwem do celów pozarentowych. Zespoły 

ds. orzekania o niepełnosprawności nie mają prawnego obowiązku prowadzić i publikować 

zestawień o ilości przyjmowanych i odrzucanych wniosków o uznanie niepełnosprawności, 

stąd brak jest ogólnodostępnych danych w tym zakresie. Sprawę komplikuje dodatkowo fakt, 

że część osób z niepełnosprawnością stawia się na komisji orzekającej jednokrotnie, a część, 

pomimo trwałego uszczerbku na zdrowiu musi cyklicznie występować o odnowienie orzeczenia 

o niepełnosprawności.  

Najbardziej wiarygodne dane o liczbie „nowych” osób z niepełnosprawnością zawiera 

Narodowy Spis Powszechny z 2011 r., gdzie wskazano, że w skali kraju (brak danych 

w podziale na województwa): „czas trwania ograniczenia zdolności w wykonywaniu czynności 

najczęściej trwał 10 i więcej lat”. Taką odpowiedź wskazało 48,8% osób niepełnosprawnych. 

„Od 1 roku do 5 lat” podało 22,2%, „od 5 lat do 10 lat” - 20,7%, natomiast odpowiedzi „od 6 m-

cy do 1 roku” udzieliło 5,3%. Odsetek osób odmawiających udzielenia odpowiedzi wyniósł 

3,1%”
9
. 

Biorąc pod uwagę ilość osób z niepełnosprawnością w województwie śląskim w 2011 r. (dane 

z Narodowego Spisu Powszechnego), tj. 552 138, okazuje się, że ok. 29 tysięcy osób uznaje, że 

nabyło niepełnosprawność w okresie od 6 miesięcy do roku czasu od Spisu. Ta liczba nie jest 

jednak tożsama z ilością złożonych i wydanych nowych orzeczeń o niepełnosprawności – Spis 

uznaje za osoby z niepełnosprawnością zarówno osoby, które mają prawne poświadczenie 

niepełnosprawności (62,4% ogółu osób z niepełnosprawnością w województwie), jak i takie 

które w swoim odczuciu są niepełnosprawne (tzw. niepełnosprawność biologiczna – ok. 37,6% 

                                                
8
 1. Będzin; 2. Bielsko-Bała (Miejski); 3. Bielsko-Biała; 4. Bytom; 5. Cieszyn; 6. Chorzów; 7. Częstochowa; 

8. Dąbrowa Górnicza; 9. Gliwice; 10. Jaworzno; 11. Katowice; 12. Mysłowice; 13. Racibórz; 14. Myszków; 

15. Ruda Śląska; 16. Rybnik; 17. Siemianowice Śląskie; 18. Sosnowiec; 19.  Świętochłowice; 20. Tarnowskie Góry; 

21. Tychy; 22. Wodzisław Śląski; 23. Zabrze; 24. Zawiercie; 25 Żywiec. Za: „Baza Powiatowych Zespołów 

Orzekających 14 marca 2018 r.”: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/status-osoby-

niepelnosprawnej/2018/Baza%20Powiatowych%20Zesplow%20Orzekajacych%2014%20marca%202018%20r..pdf  

[dostęp: 20 wrzesień 2019] 
9
 „Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społecznoekonomiczna. Część I. Ludność – NSP 2011, 

Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_14998_PLK_HTML.htm. [dostęp: 16 wrzesień 

2019]. 
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osób z niepełnosprawnością w województwie). Warto zauważyć, że poziom odczuwania 

niepełnosprawności (niepełnosprawność tylko biologiczna) wzrasta wraz z wiekiem. 

W przedziale wiekowym 0-17 lat w Polsce jest 3,2% osób z niepełnosprawnością wyłącznie 

biologiczną, w wieku 18-59/64 – 37,1%, a w wieku poprodukcyjnym aż 59,7%. 

Jak już wspomniano, brak jest dokładnych ogólnodostępnych danych na temat liczby osób 

z konkretnym typem niepełnosprawności w województwie śląskim. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest brak obowiązku prawnego publikowania danych z zespołów ds. orzekania na 

poziomie wojewódzkim. Z danych GUS wynika, że w IV kwartale 2017 r. populacja osób 

niepełnosprawnych prawnie w województwie śląskim liczyła 302 tys. osób. Przyczyny 

niepełnosprawności w województwie śląskim raczej nie odbiegają od tendencji ogólnopolskich.  

 

7. Charakterystyka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów  

W wyszukiwarce internetowego systemu aktów prawnych (ISAP)
10

 na hasło „niepełnosprawni” 

pojawia się 255 obowiązujących aktów prawnych. To bardzo dużo, ale spośród nich jako główne 

akty regulujące rodzaj wsparcia społecznego dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia 

należy wymienić:  

1. Ustawę z dnia 25 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1172 ze zm.); 

2. Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 

się (Dz. U. 2017 poz. 1824); 

3. Ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696); 

4. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.); 

5. Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 poz. 2192); 

6. Ustawę z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób 

niepełnosprawnych, sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. 2012 

poz. 882) wraz z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób 

niepełnosprawnych. 

 

W ostatnim czasie obserwuje się znaczący przyrost aktów prawa, które regulują zasady 

aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością, co w ocenie samych zainteresowanych nie 

do końca wpływa na poprawę jakości ich życia. W dalszym ciągu w natłoku ustaw, 

rozporządzeń i działań oddolnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe pojawia się 

bardzo duży chaos informacyjny - część działań ważnych i potrzebnych nie jest 

ewidencjonowana i nie wiadomo, jak określić skalę wsparcia dla osób z niepełnosprawnością 

w województwie śląskim. 

                                                
10

 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp?status=O&kw=niepełnosprawni [dostęp: 16 wrzesień 2019]. 



 

 

 

14 

Z ogólnodostępnych rejestrów i danych wynika, że w województwie działa: 

- 105 domów pomocy społecznej z 9 072 miejscami, z czego większość jest zlokalizowana 

w Metropolii lub jej bezpośrednim sąsiedztwie (stan na maj 2019 r.)
11

; 

- 43 środowiskowych domów samopomocy (stan na maj 2019 r.), w których było 

1 797 miejsc
12

; 

- 474 organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci z niepełnosprawnością (stan 

na wrzesień 2019 r.)
13

; 

- 776 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób dorosłych 

z niepełnosprawnością (stan na wrzesień 2019 r.)
14

; 

- 207 organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzin osób chorujących 

i z niepełnosprawnością (stan na wrzesień 2019 r.)
15

. 

Przy czym warto zaznaczyć, iż jedna organizacja pozarządowa może świadczyć wsparcie na 

rzecz jednej lub więcej grup docelowych z niepełnosprawnością. Organizacje pozarządowe 

finansują swoje działania głównie w oparciu o konkursy grantowe, środki własne oraz dotacje 

PFRON dla zarejestrowanych placówek (ŚDS i DPS). Nie ma jednolitego wykazu osób 

z niepełnosprawnością objętych wsparciem w ramach działań podejmowanych przez organizacje 

pozarządowe. Szczególnie rehabilitacja społeczna jest trudnopoliczalna – część NGO organizuje 

przykładowo spotkania grup samopomocowych dla osób z niepełnosprawnością, które są 

prowadzone bezkosztowo. Brak finansowania oznacza brak danych o liczbie osób objętych 

wsparciem, ich wieku i rodzaju oraz stopniu niepełnosprawności. Nawet działania realizowane 

w formie finansowej są niepoliczalne – każda gmina, miasto i powiat mają własny system 

przyznawania grantów na działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i własny system 

sprawozdawczości. Niektórzy grantodawcy wymagają podania ilości objętych wsparciem osób – 

inni nie. Niektórzy agregują te dane na poziomie danej jednostki samorządowej, inni nie. 

Dodatkowo wraz z rozwojem działalności organizacji pozarządowych, coraz więcej podmiotów 

pozyskuje dotacje ze źródeł prywatnych. Nie ma możliwości oszacowania wysokości środków 

i ilości osób objętych wsparciem przez organizacje pozarządowe finansujące swoje działania 

w taki sposób.  

Od 2019 r. wraz z wejściem w życie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych 20 gmin w województwie zostało zakwalifikowanych do Programu „Usługi 

opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”, a 35 gmin do Programu „Opieka wytchnieniowa” - 

edycja 2019 dla województwa śląskiego. Te dwa programy powinny częściowo zaspokoić 

potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością, jednak największe emocje budzi trwający 

nabór gmin na prowadzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. Powołanie centrów ma 

rozwiązać problem drastycznie niskiej liczby mieszkań chronionych i treningowych dla osób 

z niepełnosprawnością.  

                                                
11

 http://bip.katowice.uw.gov.pl/pomoc/Placwki_pomocy_spoecznej.html [dostęp: 16 wrzesień 2019]. 
12

 Tamże. 
13

 www.ngo.pl 
14

 Tamże. 
15

 Tamże. 
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W 2015 r. w województwie śląskim było 105 mieszkań chronionych (z liczbą miejsc 454 i osób 

korzystających – 573), z tego 18 dla osób z zaburzeniami psychicznymi (z liczbą miejsc 61 

i osób korzystających - 64)
16

. Od 2014 r. jest wdrażany Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach którego w działaniu 10.2 Rozwój 

mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, 

w ramach różnych typów poddziałań zaplanowano do realizacji następujące wskaźniki:  

a) Liczba wybudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno-zawodowej; 

b) Liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywizacji 

społeczno-zawodowej; 

c) Liczba nowo utworzonych mieszkań w istniejących budynkach
17

.  

Formą pomiaru w/w wskaźników jest „Liczba osób korzystających ze wspartej infrastruktury”, 

która do 2022 powinna wynieść 90 849 osób
18

.  

Co do zasady osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie bardzo dobrze wypowiadają się 

o wsparciu otrzymanym w ramach aktywizacji społecznej. Zdaniem badanych, główne problemy 

związane z tego typu wsparciem w województwie śląskim to: 

- niewystarczająca liczba miejsc w placówkach typu WTZ, DPS, ŚDS; 

- znikoma liczba mieszkań chronionych i treningowych; 

- niewystarczająca liczba miejsc świadczenia usług opieki wytchnieniowej w regionie; 

- niewystarczająca ilość usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, 

w tym asystentów dla osób z niepełnosprawnością; 

- konieczność przejścia procedury w MOPS/PCPR, aby uzyskać wybrany rodzaj wsparcia; 

- trudność w dostępie do informacji o usługach dostępnych dla osób z niepełnosprawnością 

w województwie, brak jednego portalu informacyjnego zawierającego kompleksowe 

dane o wszystkich dostępnych usługach.  

 

8. Charakterystyka usług reintegracji zawodowej i społecznej oraz wsparcia zatrudnienia 

osób z niepełnosprawnością, w tym ocena dostępu do tych usług  

Za usługi reintegracji zawodowej osób z niepełnosprawnością odpowiadają organizacje 

pozarządowe, podmioty prywatne oraz publiczne i niepubliczne służby zatrudnienia. Same 

osoby z niepełnosprawnością stosunkowo rzadko korzystają z usług PUP – decydują się na nie 

głównie wtedy, kiedy muszą. Osoby z niepełnosprawnością wskazują, że urzędy pracy nie 

dysponują ciekawymi ofertami pracy dostosowanymi do ich możliwości i barier wynikających 

z niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnościami, które wymagają pomocy we wdrożeniu 

                                                
16

 Za: „Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015”, https://rops-

katowice.pl/dopobrania/2015-SPSWS_a.pdf  [dostęp: 20 wrzesień 2019]. 
17

 SZOOP RPO WSL 2014-2020, https://rpo.slaskie.pl/dokument/szoop_rpo_wsl_2014_2020_v_16_4 
18

 Załącznik nr 2 do SZOOP RPO WSL 2014-2020. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla 

działań i poddziałań, https://rpo.slaskie.pl/dokument/szoop_rpo_wsl_2014_2020_v_16_4 [dostęp: 16 wrzesień 

2019]. 
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na stanowisku pracy (np. wsparcia trenera pracy, asystenta osobistego OzN) często nie mogą 

uzyskać pomocy ze względu na brak środków finansowych w urzędach pracy na takie działania. 

Osoby z niepełnosprawnością najczęściej korzystają ze wsparcia w zakresie aktywizacji 

zawodowej w placówkach, które już oferują im usługi aktywizacji społecznej - np. jeżeli 

stowarzyszenie prowadzi klub wsparcia i otrzymuje dotację w ramach RPO WSL na aktywizację 

zawodową, to członkowie klubu kierowani są do takiego projektu. Inny model objęcia 

wsparciem osób z niepełnosprawnością usługą aktywizacji zawodowej to realizacja projektu 

ogólnodostępnego, w którym jest prowadzona szeroka promocja działań i ścisła współpraca 

z placówkami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością.  

Warto dodać, że obecnie tylko w ramach kompleksowych i najczęściej drogich programów 

aktywizacyjnych osoby z niepełnosprawnością mogą przejść całą modelową ścieżkę 

aktywizacji zawodowej, tj.: wsparcie społeczne, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, staż 

lub zatrudnienie subsydiowane, wsparcie trenera pracy i podpisanie umowy o pracę. Pełnej 

ścieżki wsparcia w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością nie oferują OWES-

y, stąd dla osób wymagających większej pomocy w aktywizacji ich oferta nie zawsze jest 

dostępna. Tak samo jak niedostępna jest informacja o aktualnych działaniach OWES - brak 

ogólnowojewódzkiego newslettera lub innego kanału komunikacyjnego informującego 

o działaniach w ramach ES w województwie śląskim. Informacje są rozproszone w wielu 

różnych źródłach.  

Generalnie osoby z niepełnosprawnością mają dobry dostęp do usług aktywizacyjnych 

oferowanych w ramach projektów RPO WSL - wytyczne konkursowe pozwalają na objęcie 

wsparciem szerokiej grupy osób z niepełnosprawnością (różnorodność wsparcia). Głównym 

problemem realizacji działań aktywizacyjnych w formie projektowej jest konieczność 

osiągnięcia wymaganych wskaźników w założonym czasie, co oznacza najczęściej, że osoby 

tzw. „nierokujące” i wymagające większej ilości czasu mają małe szanse na wzięcie udziału 

w takim projekcie aktywizującym zawodowo. W przypadku włączenia ścieżki projektowej 

w standardowe, pozaprojektowe działania placówek, byłaby szansa na objęcie wsparciem 

większej liczby osób z niepełnosprawnością.  

Osoby z niepełnosprawnością stosunkowo rzadko korzystają z pomocy CIS i KIS - do tych 

placówek są najczęściej kierowane osoby długotrwale bezrobotne i wykluczone z innych 

przyczyn niż niepełnosprawność. Zgodnie z „Raportem o stanie ekonomii społecznej 

w województwie śląskim”
19

, w 2018 roku w zajęciach CIS uczestniczyły 1 744 osoby, 

w większości długotrwale bezrobotne (685), przy czym wśród uczestników zajęć znalazło się 

196 osób z niepełnosprawnością. W tym samym okresie zajęcia w KIS ukończyły 1 733 osoby, 

w tym 1 032 długotrwale bezrobotne i 404 OzN. 

  

                                                
19

 „Raport o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 r.”, https://es.rops-katowice.pl/raporty-

monitoringowe/ [dostęp: 16 wrzesień 2019]. 
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9. Problemy i bariery związane z aktywizacją osób z niepełnosprawnością  

Na potrzeby niniejszej ekspertyzy przeprowadzono przede wszystkim analizę barier związanych 

z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, szczególnie w sektorze ES, które przedstawiono 

na rysunku nr 1. Analiza niniejsza jest oparta o dane uzyskane z wywiadów oraz dostępnej 

literatury. 

 

Rysunek 1. Problemy i bariery związane z aktywnością osób z niepełnosprawnością  

Źródło: Opracowanie własne MOST. 

Bariery informacyjne – jest to szeroka kategoria barier dotyczących niskiego poziomu wiedzy. 

Wskazane bariery są związane z: 

- brakiem informacji u samych OzN nt. rynku pracy, w tym sektora ES; 

- brakiem informacji w instytucjach publicznych, w tym pomocy społecznej i publicznych 

służb zatrudnienia nt. rodzajów niepełnosprawności i różnych potrzeb osób 

niepełnosprawnych z tym związanych; 

- brakiem wiedzy przedsiębiorców i samych OzN nt. korzyści z zatrudniania OzN (np. 

dofinansowanie z PFRON); 

- brakiem informacji w podmiotach reintegracyjnych, a nawet PES/PS nt. instrumentów 

stosowanych w ramach ES. 
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Bariery architektoniczne – wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej 

okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania 

uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Należy zauważyć, że 

podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, tworząc miejsca pracy nie 

mają możliwości korzystania, oprócz standardowej dotacji z OWES, z mechanizmu racjonalnych 

usprawnień. Powoduje to, że wiele siedzib PS nie jest dostosowanych do potrzeb OzN. 

Bariery w komunikowaniu się – ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie 

niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji. Utrudnienie to 

dotyczyć może np. osób niesłyszących, które posługują się językiem migowym, co bardzo często 

od razu dyskwalifikuje je jako potencjalnych pracowników, w tym sektora ES. 

Polski język migowy jest językiem wizualno-przestrzennym używanym w codziennej 

komunikacji przez społeczność głuchych w Polsce, która postrzegana jest jako mniejszość 

językowa. Dodatkowo w Polsce funkcjonują dwa systemy języka migowego, co sprawia, że 

nawet znając jeden, niekoniecznie można się porozumieć z osobą niesłyszącą. 

Stereotypowo uznaje się, że z osobami głuchymi można kontaktować się tylko za pomocą języka 

migowego, który poza społecznością głuchych jest bardzo mało znany, zapominając, że 

najprostsze racjonalne usprawnienia mogą dotyczyć: 

- notatników i przyborów do pisania na stanowisku pracy;  

- posługiwania się komputerem lub telefonem do komunikacji wewnątrz firmy (SMS, 

poczta elektroniczna, komunikator GG, Skype);  

- stosowania w firmie usługi tłumaczeń online (np. wideotłumacz.pl, tłumacz online)
20

. 

Bariery techniczne – przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania 

odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery 

powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie  

i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie. 

Bariery prawne – przeszkody, na które napotykają zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak 

i ich otoczenie, w tym instytucje i pracodawcy, związane z niespójnością systemu prawnego, 

obejmującego różne aspekty życia osób z niepełnosprawnością. W przypadku osób 

z niepełnosprawnością, głównie wskazywane są przepisy dotyczące zawieszenia świadczeń 

rentowych, po przekroczeniu dochodu ponad próg ustawowy. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270, z późn. zm.), jeśli przychód, osiągany 

przez osobę otrzymującą rentę z tytułu niezdolności do pracy: 

- nie przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, renta wypłacana jest 

w pełnej wysokości; 

                                                
20

 „Głuchy pracownik” Poradnik dla pracodawców, www http://dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2019/01/ 

KARTA-4_Poradnik-dla-pracodawco%CC%81w.pdf [dostęp: 24 wrzesień 2019]. 
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- przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie przekroczy jego 

130 proc., świadczenie będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia przychodu; 

- przekroczy 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nastąpi zawieszenie 

prawa do renty. 

Informacje o aktualnych kwotach maksymalnego zmniejszenia oraz wysokości kwot 

powodujących zmniejszenie lub zawieszanie świadczeń można znaleźć na stronie internetowej  

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Ponadto do tego rodzaju barier można zaliczyć sam system orzekania o niepełnosprawności. 

W powszechnej opinii największe możliwości pracy mają osoby z lekkim stopniem 

niepełnosprawności. Często uznaje się, co potwierdza zakorzeniony w społeczeństwie i nie 

zawsze zgodny z rzeczywistością pogląd wyrobiony przez system orzecznictwa, że posiadanie 

orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności jednocześnie świadczy o niezdolności osoby 

do pracy. 

Nie jest to zgodne ze stanem faktycznym i możliwościami OzN, gdyż mogą one pracować we 

wszystkich sektorach, w tym sektorze ES, pod warunkiem, że lekarz medycyny pracy 

przeprowadzający badania zezwoli osobie z niepełnosprawnością na to i dopuści ją do 

wykonywania określonych obowiązków pracowniczych. Podstawowym aktem prawnym, który 

reguluje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w tym zakresie, jest ustawa o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także, jak w przypadku 

innych pracowników, Kodeks Pracy. 

Orzeczenie ZUS o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy nie oznacza, że osoba 

posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności nie może podjąć pracy. W art. 13 par. 4 ustawy 

o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ustawodawca zawarł zapis, iż: 

„Zachowanie zdolności do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością nie stanowi przeszkody 

do orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy”. Jeśli ktoś posiada orzeczenie ZUS o całkowitej 

niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy, albo 

w orzeczeniu zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności ma zaznaczony punkt „żadna praca”, 

może pracować, jeśli zezwoli na to lekarz medycyny pracy i sama taka osoba czuje się na siłach 

pracę podjąć. 

Podobnie, jeśli ktoś w orzeczeniu ma zaznaczony punkt „praca w warunkach chronionych”, nie 

oznacza to, że pracodawca z otwartego rynku pracy nie może takiej osoby zatrudnić. Dalej 

decyduje o tym lekarz medycyny pracy – jeśli on uzna, że zatrudnienie takiego pracownika jest 

możliwe, nie ma do tego żadnych przeciwwskazań formalno-prawnych. 
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Bariery środowiskowe – przede wszystkim wynikające z najbliższego, rodzinnego otoczenia. 

Rodziny OzN mogą przyjąć trzy główne typy postaw
21

:  

a) dobre wsparcie – postawa pełna akceptacji i zrozumienia dla niepełnosprawnego i jego 

problemów. Opiekunowie traktują osobę niepełnosprawną jak partnera, równoprawnego 

członka rodziny, dając mu swobodę w działaniu i podejmowaniu decyzji; 

b) brak wsparcia – postawa ta wiąże się z brakiem akceptacji, wiedzy i zrozumienia dla 

niepełnosprawności i wynikających z niej ograniczeń. W konsekwencji opiekunowie nie 

dają niepełnosprawnemu potrzebnego mu wsparcia psychicznego, pozostawiają go 

samemu sobie, często w ogóle nie interesując się jego losem; 

c) nadopiekuńczość – wiąże się z traktowaniem osoby niepełnosprawnej przez pryzmat jej 

choroby. Opiekunowie uważają, iż osoba niepełnosprawna nie poradzi sobie bez ich 

pomocy i wsparcia oraz iż ze względu na swoją chorobę może liczyć na „ulgowe” 

traktowanie. W konsekwencji niewiele od niej wymagają i za wszelką cenę starają się ją 

chronić przed zewnętrznym, „złym” światem. 

Bariery instytucjonalne – przeszkody wynikające z działania instytucji. Głównie chodzi  

o brak współpracy między różnymi instytucjami działającymi na rzecz osób  

z niepełnosprawnością oraz o nieznajomość specyfiki różnych rodzajów niepełnosprawności  

w poszczególnych instytucjach. Przykładowo narzędzia diagnostyczne w pracy socjalnej traktują 

osoby z różnymi niepełnosprawnościami w ten sam sposób i nie pozwalają na indywidualne 

podejście do potrzeb OzN. 

Bariery społeczne – jedna z najistotniejszych grup barier, związana z niechęcią, uprzedzeniami  

i stereotypami dotyczącymi postrzegania choroby, niepełnosprawności. 

Z powodu stereotypowego postrzegania OzN, jako słabszych i wymagających ciągłej pomocy, 

bardzo często pomimo tego, że posiadają one odpowiednie kompetencje/kwalifikacje nie są 

zatrudniane. 

Bariery psychiczne – dotyczą samych OzN, ich sposobu postrzegania siebie, problemów  

z poczuciem własnej wartości, poziomu motywacji do zmiany sytuacji osobistej. 

Bariery te są związane z pojęciem wyuczonej bezradności. Nadmierne wyręczanie kogoś  

w określonych czynnościach czy wspieranie w sytuacjach tego niewymagających prowadzić 

może do bezradności. Bezradność może dotyczyć sytuacji braku kompetencji do działania  

w określonych warunkach, subiektywnego odczucia niemożności wpływania na przebieg 

zdarzeń, utraty motywacji do działania czy niemożności wskazania przez człowieka celu i sensu 

swoich starań. Może odnosić się do świata wartości moralnych. W myśl koncepcji Martina 

Seligmana, wystąpienie syndromu bezradności powoduje seria sytuacji zakończonych 

niepowodzeniem. U osób z  niepełnosprawnością do wystąpienia niepowodzenia przyczynia się 

                                                
21

 „Badanie wpływu kierunku i poziomu wykształcenia na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Raport 

końcowy”, Pentor Research International. Badanie finansowane z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 
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w znacznym stopniu środowisko zewnętrzne
22

. Zdecydowanie można mówić o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia wyuczonej bezradności wśród osób z niepełnosprawnością, gdyż są one 

(niezależnie od rodzaju dysfunkcji) zagrożone marginalizacją czy też wykluczeniem 

społecznym. 

Dlatego działania wspierające OzN należy prowadzić w sposób nie pogłębiający poczucia 

bezradności, z poszanowaniem potencjału, który każda OzN posiada. 

Bariery zdrowotne – problemy zdrowotne, związane z konkretnym schorzeniem, dysfunkcją. 

Są związane z indywidualnym stanem każdej osoby. 

Bariery edukacyjne – związane z niskim poziomem wykształcenia OzN. Niskie  

i nieadekwatne do potrzeb rynku pracy kwalifikacje OzN trwale ograniczają ich szanse na 

wejście lub powrót na rynek pracy oraz skuteczną aktywizację zawodową. Podmioty ekonomii 

społecznej w przypadku zatrudniania OzN mają możliwość ubiegania się o przeszkolenie 

pracowników, co powinno należeć do standardów działania OWES. 

Z pewnością opisane bariery występują u osób z niepełnosprawnością w różnym natężeniu, 

jednak należy mieć świadomość, że najczęściej muszą mierzyć się one ze 

zidentyfikowanymi problemami z kilku ww. obszarów równocześnie.  

 

10. Dobre praktyki współpracy samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej, 

w tym jednostkami reintegracyjnymi w województwie śląskim  

 

Siedem osób objętych badaniem nie podało żadnych konkretnych przykładów dobrych praktyk. 

Stwierdziły, że jako dobre praktyki można wskazać wspólne realizowanie różnych 

przedsięwzięć, w tym w oparciu o projekty ze środków zewnętrznych oraz partnerstwa 

międzysektorowe. W opinii tych badanych partnerstwa takie dają możliwość maksymalnego 

wykorzystania posiadanych zasobów i najlepiej odpowiadają na potrzeby osób korzystających ze 

wsparcia.   

Na podstawie obserwacji można stwierdzić, że samorządy dość chętnie zgadzają się na 

tworzenie podmiotów reintegracyjnych przez NGO pod warunkiem, że są to podmioty, które po 

zakończeniu działań (np. projektowych) nie będą wymagały dalszego finansowania przez 

samorząd. Dla samych NGO podejmowanie działań partnerskich jest gwarantem 

odpowiedzialnego zarządzania ze strony JST, dającego możliwość osiągnięcia trwałości 

świadczonego wsparcia. Ponadto jest to element uwiarygadniający działania NGO w lokalnym 

środowisku – zwłaszcza wśród ostatecznych odbiorców wsparcia.  

Pozostałe dwie osoby objęte badaniem nie udzieliły żadnej odpowiedzi na pytanie o dobrą 

praktykę. 

                                                
22

 Tamże. 
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Na potrzeby niniejszej ekspertyzy przeanalizowano literaturę przedmiotu, oraz faktyczne 

działania istniejących PES w regionie i wybrano przykład Spółdzielni Socjalnej FORUM. 

Należy podkreślić, że spółdzielnie socjalne ustawowo są zobowiązane do prowadzenia działań 

reintegracyjnych na rzecz swoich pracowników i/lub członków w obszarze społecznym 

i zawodowym. 

Spółdzielnia Socjalna FORUM została utworzona 12 lipca 2017 r. przez podmioty prawne – 

dwa stowarzyszenia. 

 

Spółdzielnia prowadzi na terenie Zabrza i miast ościennych (Ruda Śląska, Gliwice, powiat 

gliwicki) działalność wielobranżową w obszarach: 

a) asystentura społeczna, 

b) usługi pielęgnacyjne, 

c) opieka nad dziećmi i dorosłymi, w tym z niepełnosprawnościami, 

d) działalność edukacyjna, 

e) wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

Odbiorcami działań spółdzielni są: 

 

1. osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym: osoby starsze, chore, 

z niepełnosprawnością, także intelektualną oraz dzieci i młodzież, 

2. otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem – rodzice oraz dzieci dorosłych osób, którzy 

korzystają z form opieki wytchnieniowej, małżonkowie, opiekunowie dzieci, osób 

starszych, chorych, z niepełnosprawnościami, w tym osoby dorosłe 

z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, 

3. podmioty publiczne, które zapewniają wsparcie głównym grupom docelowym 

spółdzielni w ramach realizacji zadań własnych – Urząd Miasta, PUP, MOPR. 

 

W dniu utworzenia w FORUM zatrudnionych było 5 osób z niepełnosprawnościami, 

a w roku 2019 r., po dwóch latach działalności, Spółdzielnia zatrudnia 20 osób, w tym 

9 osób posiadających orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 1 osobę 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

Ww. osoby pracują w następujących obszarach: 

a. 4 osoby z niepełnosprawnościami zajmują się dozorowaniem dwóch obiektów,  

b. 2 osoby pracują w wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego: magazynier – 

umiarkowany stopień niepełnosprawności, pomocnik magazyniera – znaczny 

stopień niepełnosprawności, 

c. 13 osób to asystenci  osób niepełnosprawnych i starszych, w tym 2 osoby 

posiadające orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

d. 1 osoba z niepełnosprawnością jest menedżerem spółdzielni. 

W odniesieniu do wykonywanych usług, rocznie z asystentury społecznej, osobistej, usług 

pielęgnacyjnych skorzystało 180 osób oraz 40 osób z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 
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i pomocniczego, 30 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny objęto 

pomocą w formie tzw. przerwy wytchnieniowej. Podczas zajęć świetlicowych dla tej grupy 

społecznej, rodzice i opiekunowie mogli odpocząć, pozałatwiać sprawy urzędowe, a nawet 

podjąć pracę czy realizować swoje zainteresowania. 

 

Średnio rocznie z usług FORUM korzysta ok. 210 osób wraz z rodzinami oraz dwie instytucje: 

1. Urząd Miasta Zabrze (z usługi dozorstwa),  

2. Dom Muzyki Tańca (z asystentury osobistej wraz z narzędziem wspomagającym: 

schodołazem). 

Aby określić czynniki sukcesu, ale także ryzyka działania przygotowano analizę SWOT 

Spółdzielni, zamieszczoną w tabeli nr 1. 

 

Analiza SWOT Spółdzielni Socjalnej FORUM 

 

 

Mocne strony 
 

 dobra, wieloletnia znajomość i wzajemne 

zaufanie podmiotów zakładających spółdzielnię 

oraz ich uzupełniający się charakter wynikający 

z celów statutowych 

 

 dokładne rozeznanie potrzeb w zakresie 

świadczonych usług w środowisku 

 

 tak szybkie, jak to było możliwe rozpoczęcie 

korzystania z SOD 

 

 udział w pierwszych miesiącach 

funkcjonowania spółdzielni w działaniach 

realizowanych przez jej założycieli – miały one 

charakter prozatrudnieniowy (realizacja 

projektu w ramach działania 9.1.5) – dało to 

możliwości dokładnego rozeznania rynku pracy, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

i możliwości potencjalnych pracowników 

 

 wieloletnia współpraca z JST i jednostkami 

organizacyjnymi na szczeblu miejskim 

i wojewódzkim, która pozwoliła na rozpoznanie 

procedur wewnętrznych JST, w tym zlecania 

zadań przez JST i płynne wejście na rynek 

dostawców usług 

 

 lokalizacja spółdzielni w centrum miasta oraz 

szybkie, pełne dostosowanie siedziby do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 

 

 pozyskanie zasobów rzeczowych w postaci: 

sprzętu rehabilitacyjnego, nowoczesnego 

 

Słabe strony 
 

 zespół pracowniczy – ze względu na 

wieloaspektowość problemów z jakimi borykają 

się pracownicy, cały czas istnieje ryzyko 

powrotu do pierwotnych postaw 

(np.: uzależnienie, bierność) lub nawrotu 

choroby (szczególnie dotkliwe w przypadku 

chorób psychicznych) 

 

 niskie zasoby własne finansowe 

 

 szybka zużywalność posiadanych zasobów 

rzeczowych 

 

 duże obciążenie kadry managerskiej, co może 

spowodować wypalenie zawodowe 

 

 ryzyko wyczerpania limitów pomocy de 

minimis 
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schodołazu oraz busa dostosowanego do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 

 prowadzenie przez założycieli działań na rynku 

lokalnym, które pozwoliły poznać dalszych 

i bliższych interesariuszy, w tym podmioty 

reintegracyjne (WTZ, ZAZ), NGO działające 

w podobnym obszarze, inne NGO działające na 

terenie miasta, inne przedsiębiorstwa społeczne 

oraz otoczenie biznesu w mieście  

 

 prowadzenie przez jednego z założycieli 

Centrum Wolontariatu, co oznaczało dostęp do 

potencjalnych pracowników 

 

 stworzony zespół pracowniczy opierający swoje 

działania na zaufaniu, odpowiedzialności 

i poczuciu przynależności do spółdzielni 

 

 możliwość uzyskania przez pracowników 

spółdzielni wsparcia w postaci: doradztwa 

prawnego, psychologicznego, coachingu 

(założyciele stworzyli zespół wspierający 

pracowników, szczególnie nowych, dzięki 

czemu niwelowane są problemy związane 

z podjęciem pracy. W czasie dwóch lat 

funkcjonowania były podejmowane działania na 

rzecz oddłużenia, wyjścia z bezdomności 

i pozyskiwania mieszkań, kierowanie na terapię 

uzależnień, prowadzona była ciągła praca nad 

motywacją do zmiany swojej sytuacji życiowej 

i utrzymania zatrudnienia) 

 

 doświadczenie w realizacji usług komercyjnych, 

co daje dalsze możliwości ubiegania się 

o zamówienia w ramach zamówień publicznych 

oraz z bazy konkurencyjności, gdzie wymagane 

jest doświadczenie 

 

 

 

 

Szanse 

 

 proponowanie realizacji usług w większych 

konsorcjach podmiotów wykorzystujących 

różne formy i środki działania (np. nowoczesne 

technologie) 

 

 procesy demograficzne – coraz szerszy rynek 

odbiorców 

 

 PFRON – wspieranie zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnością, przede wszystkim 

dopłaty do wynagrodzeń 

 

 możliwość ubiegania się o zamówienia 

publikowane w bazie konkurencyjności 

 

 

Zagrożenia 

 

 konkurencja na rynku świadczenia usług 

społecznych 

 

 przejęcie realizacji usług przez podmioty 

publiczne, co zmniejszy wolumen usług 

 

 rozwój nowoczesnych technologii – np. wejście 

opasek monitorujących stan podopiecznych 

 

 procedury PFRON – refundacja, a nie 

prefinansowanie wsparcia na wyposażenie 

miejsca pracy, możliwość ubiegania się 

o wsparcie po 12 miesiącach działania, długi 

okres trwałości na stworzone stanowisko pracy 

(24 miesiące) 
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 zmiana zapisów w ustawie wdrożeniowej 

dotyczących  możliwości partnerskiej realizacji 

projektów z podmiotami zależnymi 

 

 postrzeganie spółdzielni w środowisku, 

szczególnie przez potencjalnych 

zleceniodawców, jako podmiotu niestabilnego 

i świadczącego usługi na niższym poziomie niż 

„prawdziwy przedsiębiorca” 

 

 ryzyko zbyt dużego uzależnienia działań od 

projektów np. ze środków UE 

 
Tabela .1 Analiza SWOT Spółdzielni Socjalnej FORUM.  

Źródło: Opracowanie własne MOST. 

 

To, na co szczególnie należy zwrócić uwagę w opisanym przykładzie to: 

- właściwy wybór podmiotów tworzących PES, 

- znajomość środowiska lokalnego i prawidłowa analiza interesariuszy, 

- wieloaspektowa praca nad stworzeniem zespołu pracowniczego podmiotu. 

 

W kontekście współpracy z JST, najważniejszą kwestią wydaje się być znajomość procedur 

działania samorządu w zakresie pozwalającym stać się partnerem w działaniach, a nie 

klientem, który oczekuje wsparcia. Jest to szczególnie istotne, jeżeli chodzi o procedury 

zlecania zadań. Z myślenia związanego z nastawieniem na korzystanie ze wsparcia dotacyjnego, 

zespół zarządzający spółdzielnią musiał przestawić się na myślenie biznesowe, mające na celu 

sprzedaż usługi. Co ciekawe, żadna z osób zaangażowanych w zarządzanie FORUM nie 

wyspecjalizowała się w tym, natomiast każdy z członków zarządu przyswoił wiedzę na temat 

prawa zamówień publicznych, procedur stosowanych przez JST przy zlecaniu zamówień oraz 

w zakresie działania bazy konkurencyjności. 

 

11. Analiza możliwości wykorzystania potencjału ekonomii solidarnej w aktywizacji osób  

z niepełnosprawnościami  

Ekonomia społeczna, za portalem.gov.pl, to sfera aktywności obywatelskiej i społecznej, która 

poprzez działalność gospodarczą i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej 

i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu 

usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi 

lokalnemu. 

To działalność o celach głównie społecznych, w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, 

a są przeznaczane na te cele lub na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych 

przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i  zwiększenie dochodu właścicieli. 

Ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora 

organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku. 

Ekonomia solidarna to z kolei część ekonomii społecznej, której podstawowym celem jest 

aktywizacja zawodowa i integracja społeczna, w tym reintegracja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rehabilitacja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych. 
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Podmiotami ekonomii społecznej są w szczególności: 

1. organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2. spółdzielnie pracy; 

3. spółki non profit; 

4. podmioty ekonomii solidarnej, tj.: 

a) przedsiębiorstwa społeczne – podmioty ekonomii społecznej, które prowadzą 

działalność gospodarczą lub odpłatną pożytku publicznego, zatrudniają 

i aktywizują zawodowo osoby trudnozatrudnialne, nie prywatyzują zysku lub 

nadwyżki bilansowej i są zarządzane w sposób partycypacyjny; 

b) spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie inwalidów i niewidomych, 

c) zakłady pracy chronionej, 

d) jednostki reintegracyjne, tj. takie, których głównym działaniem jest reintegracja 

społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli: 

Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji 

Społecznej, Kluby Integracji Społecznej 

W województwie śląskim odnotowano
23

: 

1. 27 CIS-ów (stan na 10 września 2019 r.); 

2. 52 KIS-y (stan na 15 lipca 2019 r.); 

3. 57 WTZ-ów (stan na koniec 2018 r.); 

4. 14 ZAZ-ów (stan na koniec 2018 r.); 

5. 29 spółdzielni inwalidów, z czego ok. 2/3 z dopiskiem „w upadłości” lub „w likwidacji” 

(stan na koniec września 2019 r.); 

6. 3 spółdzielnie niewidomych, z czego 2 z dopiskiem „w likwidacji” lub „w upadłości” 

(stan na koniec września 2019 r.); 

7. 106 Zakładów Pracy Chronionej (stan na koniec 2018 r.); 

8. 132 zweryfikowane przedsiębiorstwa społeczne. 

Zgodnie z danymi Klon/Jawor w 2018 r. w województwie śląskim zarejestrowanych było 11 800 

organizacji pozarządowych, co jest czwartym wynikiem w kraju (po Mazowszu, Wielkopolsce  

i Małopolsce). Jednak już liczba NGO w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców na Śląsku jest 

najmniejsza w Polsce – zaledwie 26
24

. 

Zgodnie z zapisami Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. 

Ekonomia Solidarności Społecznej podmioty ekonomii społecznej w chwili obecnej nie 

wpływają jeszcze w sposób kluczowy na gospodarkę, wytwarzając zgodnie z danymi za 2015 r. 

ok. 1,2% Produktu Krajowego Brutto i odpowiadając za ok. 2,4% zatrudnienia w gospodarce – 

ma to miejsce zarówno na poziomie kraju, jak i na poziomie województwa śląskiego. 

                                                
23

 Dane Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.  
24

 Za: https://publicystyka.ngo.pl/sektor-pozarzadowy-w-2018-ile-jest-w-polsce-organizacji [dostęp: 23 wrzesień 

2019]. 
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Program wskazuje jednak istotny rezultat działania PES: wzrost poziomu kapitału społecznego, 

zaufania i kooperacji różnych podmiotów, w szczególności pomiędzy sektorem publicznym  

a społecznym, co daje podstawy dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Biorąc pod uwagę 

wielość czynników przyczyniających się do wykluczenia społecznego, rola ES może wzrastać. 

W przypadku włączania OzN, dwa typy podmiotów reintegracyjnych są w sposób szczególny 

dedykowane tej grupie (ZAZ, WTZ), a w kolejnych dwóch (CIS, KIS) OzN mogą uczestniczyć, 

jako jedna z grup.   

Zgodnie z opiniami osób objętych wywiadami, efektywność działania w/w podmiotów 

reintegracyjnych zwiększyłaby się po utworzeniu systemu, w którym stanowiłyby one element 

reintegracyjny, działający czasowo i ściśle współpracujący z podmiotami z otwartego rynku 

pracy. W rezultacie przepływ uczestników mógłby wyglądać następująco: WTZ → ZAZ/CIS → 

PS/otwarty rynek pracy.  

Sześć osób badanych podkreślało, że u podstaw istnienia WTZ i ZAZ leżała idea wsparcia 

ograniczonego w czasie. ZAZ i WTZ miały przygotować OzN do podjęcia aktywności na 

zewnątrz tych podmiotów, np. na otwartym rynku pracy.  

Istotną rolę w stworzeniu ww. systemu może odegrać trener pracy, który byłby łącznikiem 

między instytucjami, idąc za uczestnikiem. Trener pracy mógłby uzupełniająco do istniejących 

procedur opiniować wnioski o przyjęcie OzN do WTZ/CIS/ZAZ, asystować OzN w podjęciu 

decyzji o przejściu do PS. Prowadziłby także współpracę z podmiotami otwartego rynku pracy – 

m.in. informował na temat zasad i korzyści płynących z zatrudniania OzN. 

Kwestią otwartą pozostaje, zatrudnienie trenera pracy, czyli odpowiedź na pytanie, na którym 

z poziomów ma on być zatrudniony. W sytuacji, gdy na danym terenie np.: jednego powiatu, 

podmioty reintegracyjne i PS działają w strukturze konsorcjum/partnerstwa, kwestia ta mogłaby 

zostać uregulowana umową, gdzie 1 etat trenera pracy byłby podzielony na kilka instytucji 

(każda z instytucji zatrudniałaby trenera na określoną część etatu). Jednocześnie dwie osoby 

zniepełnosprawnością objęte badaniem bardzo podkreślały, że dopiero praca w PS, dała im 

możliwość stałego zakorzenienia się u pracodawcy, bo w PS rozumie się ich ograniczenia, czego 

dowodem jest m.in. zawarcie umów na część etatu, a nie na cały etat. OzN z umiarkowanym 

i znacznym stopniem niepełnosprawności pracuje 35h na tydzień. Jednak część z nich nie jest 

w stanie podołać temu wyzwaniu – zwłaszcza w pierwszych miesiącach pracy. Rozwiązaniem 

tego problemu może być koncepcja dzielenia się pracą – job sharing.  

Jest to nowy nurt, który pozwala wykorzystać potencjał zawodowy osób, które nie mają 

możliwości pracować na cały etat, w tym: 

- pracowników uczących się, którzy łączą pracę zawodową z nauką w szkole czy uczelni, 

- pracowników na urlopie wychowawczym, 

- pracowników wracających do pracy po dłuższej przerwie, np. spowodowanej chorobą,  

- pracowników starszych, którym zależy na stopniowym ograniczaniu swojej aktywności 

zawodowej,  
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- pracowników sprawujących opiekę nad osobami zależnymi,  

- osób niepełnosprawnych, które nie są w stanie pracować w pełnym wymiarze godzin
25

. 

Dzielenie stanowiska polega na podziale między dwóch lub kilku pracowników zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy danego stanowiska pracy pełnowymiarowej. Każda z tych 

osób musi być zatrudniona na podstawie dowolnie wybranej przez strony umowy o pracę, 

w której musi być wskazana część etatu, w którym dany pracownik będzie wykonywał swoje 

obowiązki. Odmianą job-sharingu jest job-splitting, czyli dzielenie jednego miejsca pracy na 

dwa lub więcej zupełnie niezależnych od siebie, autonomicznych miejsc pracy o niepełnym 

wymiarze czasu pracy. 

Biorąc pod uwagę powyższe, można stwierdzić, że istotnymi elementami systemu są: 

- stanowisko trenera pracy, 

- zakładanie PS przez podmioty reintegracyjne, 

- job-sharing, 

- prowadzenie ścisłej współpracy różnych podmiotów reintegracyjnych i PS. 

 

12. Szanse i bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością w podmiotach ekonomii 

społecznej i solidarnej  

OzN niewątpliwie potrzebują stworzenia szczególnych warunków pracy.  

Instrumenty w tym zakresie, z których na zasadach ogólnych mogą korzystać PES posiada 

PFRON. Ponieważ jest to jednak zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, stanowi to 

istotny problem. 

Wsparcie PFRON obejmuje refundację kosztów zakupu lub wytworzenia wyposażenia 

stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby bezrobotnej lub 

poszukującej pracy. Jest to pomoc finansowa w zakupie narzędzi pracy, elementów stanowiska 

pracy (np. krzesła, biurka, lampki). Maksymalna wysokość pomocy finansowej ze środków 

PFRON nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
26

. 

O refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy może wystąpić pracodawca, który 

zobowiąże się do zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy. 

Przez zatrudnienie należy rozumieć umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną. W przypadku 

niedopełnienia warunku związanego z okresem zatrudnienia pracodawca musi zwrócić 

otrzymane wsparcie finansowe. Warunkiem refundacji jest uzyskanie pozytywnej opinii 

Państwowej Inspekcji Pracy, która wydaje opinię na wniosek starosty. 

Wniosek o refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy składa się do starosty właściwego 

ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej. W zdecydowanej większości 

                                                
25

 https://rodzinaipraca.gov.pl/narzedzia-godzenia-rol/dzielenie-stanowiska-pracy-job-sharing/ [dostęp: 16 wrzesień 

2019]. 
26

 www.pfron.org.pl/ [dostęp: 23 wrzesień 2019]. 

http://kadry.infor.pl/zatrudnienie/
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powiatów zadanie to realizuje powiatowy urząd pracy. Jeżeli wniosek po ocenie formalnej 

i merytorycznej zostanie pozytywnie zaopiniowany, następuje podpisanie umowy między 

pracodawcą a starostą. Umowa jest podstawą przekazania środków publicznych na refundację. 

Wydatki poniesione przez pracodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą zostać 

zrefundowane. 

Kolejny program oparty na refundacji kosztów, z którego PES może skorzystać to adaptacja 

stanowiska pracy. Różnica między doposażeniem a adaptacją polega na tym, że doposażenie to 

zakup narzędzi pracy, czy elementów wyposażenia, zaś adaptacja polega na: 

a) przystosowaniu pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;  

b) przystosowaniu lub nabyciu urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy; 

c) zakupie i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz 

urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających 

z ich niepełnosprawności; 

d) rozpoznaniu przez służby medycyny pracy ww. potrzeb
27

. 

 

Na adaptację przedsiębiorca może otrzymać dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia za 

każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.  

Opisane wyżej procedury są często niedostępne dla PES – zakładają mechanizm refundacji, a nie 

prefinansowania inwestycji w stanowisko pracy, co stanowi istotną barierę finansową. 

Natomiast OWES-y nie różnicują wysokości przyznanych dotacji w zależności od tego, czy 

przyszły pracownik posiada status osoby z niepełnosprawnością i wypłacają środki w formie 

zaliczki, co sprawia, że PES chętniej korzystają z ich usług 

Niewątpliwą zachętą dla zatrudniania OzN jest możliwość uzyskania dofinansowania do ich 

wynagrodzenia. 

Kwota miesięcznego dofinansowania uzależniona jest od: 

a. stopnia niepełnosprawności pracownika: 

Dofinansowanie miesięczne wynosi: 

- 1800 zł  –  w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu 

niepełnosprawności; 

- 1125 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności; 

- 450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności. 

Powyższe kwoty dofinansowania zwiększa się o 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, 

w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), 

całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C), epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu 
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 Tamże. 
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znacznym i umiarkowanym (04-O). Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi 

wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia 

podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności; 

b. wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego: 

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu 

pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania 

jakie można otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku, gdy pracownik 

zatrudniony jest na część etatu, kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu, jaką 

pracownik przepracował w danym miesiącu. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna jest 

zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze: 

- nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu - dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, 

u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby; 

- przekraczającym ogółem pełny etat - dofinansowanie przyznaje się na tę osobę 

w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu.  

Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę 

osobę - w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika. 

c. typu pracodawcy, u którego niepełnosprawny jest zatrudniony oraz wysokości 

kosztów płacy: 

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć: 

- 75% poniesionych kosztów płacy - w przypadku pracodawcy prowadzącego działalność 

gospodarczą;  

- 90% poniesionych kosztów płacy – w przypadku pracodawcy nieprowadzącego 

działalności gospodarczej
28

.  
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Wyniki badania 

Badanie, zgodnie z opisem w pkt. „Metodologia” opierało się głównie na analizie dokumentów 

zastanych oraz na 9 rozmowach z osobami z niepełnosprawnością, które należą do różnych grup: 

pracowników, pracodawców, pracowników PES, osób zarządzających PES i organizacjami 

pozarządowymi, rodziców osób z niepełnosprawnością oraz trenerów i terapeutów.  

Przedstawione w niniejszym tekście wnioski przedstawiają przede wszystkim zapisy 

z dokumentów (głównie dane ilościowe), wnioski jakościowe wynikające z rozmów z osobami 

z niepełnosprawnością i ich otoczeniem oraz wnioski z ponad 10-letniej działalności autorek 

badania w zakresie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością. 

 

Wnioski i rekomendacje 

Z powyższej analizy sytuacji osób z niepełnosprawnością wynikają następujące wnioski 

i powiązane z nimi rekomendacje: 

1. Osoby z niepełnosprawnością i ich otoczenie, w tym organizacje pozarządowe działające 

wyłącznie na rzecz aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnością mają małą lub 

bardzo małą wiedzę o ES i PES oraz o różnorodnych formach aktywizacji 

społecznej i zawodowej. Badane osoby wielokrotnie wskazywały, że muszą 

samodzielnie wyszukiwać informacji w internecie i często nie wiedzą, gdzie ich szukać. 

Problem występuje pomimo dostępnych na rynku publikacji, w tym e-publikacji i innych 

działań podejmowanych przez ROPS i OWESy w celu popularyzacji wiedzy o ES.  

Przyczyny zaistniałej sytuacji:  

- część osób z niepełnosprawnością nie odczuwa potrzeby aktywizacji zawodowej 

i nie szuka informacji o ES; 

- część środowiska osób z niepełnosprawnością, zrzeszona w podmiotach 

opiekuńczych, tj. innych niż reintegracyjne, nie posiada wiedzy o ES i nie wie, że 

może szukać takich informacji; 

- wiedza nie jest przekazywana z wykorzystaniem wszystkich pożądanych kanałów 

komunikacji. Środowisko osób z niepełnosprawnością wskazało, że jednym 

z lepszych sposobów/kanałów komunikacji są fora, targi i spotkania, które są 

regularnie organizowane m.in. przez ROPS. Należy usprawnić sposób 

docierania do szerokiego grona mieszkańców województwa śląskiego, w tym do 

działających na rzecz osób z niepełnosprawnością organizacji pozarządowych 

z informacją o w/w działaniach, jak i wszelkich innych spotkaniach.  

Rekomendacje: 

a) utworzenie przez ROPS bazy mailowej podmiotów działających na rzecz osób 

z niepełnosprawnością innych niż reintegracyjne i regularna wysyłka informacji 

o przedsięwzięciach i instrumentach możliwych do zastosowania w ramach ES do 
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tych podmiotów lub zidentyfikowanie instytucji prowadzących newslettery 

kierowane do ogółu organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej 

i przekazywanie im bieżących informacji z prośbą o dystrybucję (np. baza UM 

Katowice, bazy COP-ów itp.); 

b) dalsza praca nad utworzonym w maju 2019 r. profilem ROPS na FB i stopniowe 

uruchamianie kolejnych funkcji funpage - grup na FB lub relacji;  

c) usprawnienie newslettera w ROPS poświęconego działaniom ROPS w zakresie 

ES – między innymi dodanie w widocznym miejscu na stronie internetowej 

możliwości zapisania się na taki newsletter; 

d) uruchomienie stałego obserwatorium potencjału ES do aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które powinno być prowadzone 

przez jednostkę wyznaczoną do tego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, tak jak to miało miejsce np. w przypadku Obserwatorium Rynku 

Pracy.  

Wdrożenie powyższych rekomendacji przyczyni się do popularyzacji licznych 

i różnorodnych działań prowadzonych przez ROPS i inne instytucje w obszarze ES oraz 

pomoże zaprosić na te wydarzenia środowiska osób z niepełnosprawnością, które tym 

samym uzyskają wiedzę o ES. Główną barierą mogącą przeszkodzić we wdrożeniu w/w 

rekomendacji jest konieczność stosowania przepisów dot. ochrony danych osobowych 

oraz potencjalny brak środków finansowych na usprawnienie newslettera (koszt 

modyfikacji strony www lub zaangażowania osoby prowadzącej bazę e-mail). 

2. Przedsiębiorcy społeczni mają niską wiedzę nt. korzyści wynikających z zatrudniania 

osób z niepełnosprawnością, w tym dofinansowań do utworzenia miejsc pracy oraz  

dofinansowania do stanowiska pracy osoby z niepełnosprawnością. 

Przyczyny zaistniałej sytuacji: 

- brak szerokich działań informacyjnych prowadzonych przez PUP w zakresie 

możliwości uzyskania dofinansowania do utworzenia miejsc pracy; 

- brak regularnych bezpłatnych szkoleń z zakresu obsługi PFRON-owskiego 

Systemu Obsługi Dofinansowań (tj. SOD), za pomocą którego można uzyskać  

dofinasowanie do stanowisk pracy osób z niepełnosprawnością. Sam SOD jest 

dość skomplikowany i na rynku specjalistów z zakresu ES jest stosunkowo mało 

osób posiadających wiedzę o jego obsłudze. 

Rekomendacje:  

a) nawiązanie współpracy z PFRON i regularne (min. 1-2 razy w roku) 

organizowanie szkoleń dot. obsługi SOD dla przedsiębiorców społecznych lub 

potencjalnych przedsiębiorców społecznych lub zobligowanie funkcjonujących 

OWES do regularnego organizowania takich szkoleń; 

b) zapraszanie na konferencje i inne spotkania branżowe specjalistów PFRON, 

którzy będą prowadzili wykłady nt. obsługi systemu SOD. 
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Wdrożenie w/w rekomendacji przyczyni się do popularyzacji wiedzy o SOD 

i przełamania lęku przed pozyskiwaniem dofinansowań do miejsca pracy osoby 

z niepełnosprawnością, co powinno pozytywnie wpłynąć na wzrost liczby PES 

zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Brak barier wdrożeniowych. 

3. PES często mają dużą trudność w znalezieniu osób z niepełnosprawnością do pracy. 

Mowa tu zarówno o osobach z konkretnymi kompetencjami, jak i o osobach, które mają 

niższe kwalifikacje, ale są gotowe przyuczyć się do wykonywania zawodu.  

Przyczyny: 

- część osób z niepełnosprawnością (szczególnie z niepełnosprawnością 

intelektualną lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są 

niepełnosprawne od urodzenia) ma niewielkie potrzeby konsumpcyjne. Często 

osoby z takimi typami niepełnosprawności nie mają doświadczenia wydawania 

pieniędzy, planowania zakupów i oszczędzania środków na konkretne 

produkty. W efekcie osoby te nie odczuwają potrzeby pracy i zarabiania 

pieniędzy; 

- PES nie szukają pracowników w środowiskach zrzeszających osoby  

z niepełnosprawnością tj. ŚDS-ach, szkołach specjalnych, organizacjach 

pozarządowych i innych placówkach/klubach. Ten brak aktywności PES jest 

spowodowany z jednej strony stereotypowym podejściem  do tych placówek, jako 

miejsc głównie opiekuńczych i nieznajomością tych podmiotów, a z drugiej PES, 

tak jak większość przedsiębiorców, szukają potencjalnych pracowników wśród 

osób znajomych, znajomych-znajomych lub osób z polecenia. 

Rekomendacje:  

a) kontynuacja działań już realizowanych w RPO WSL, w którym w ramach 

osi IX założono działania aktywizujące zawodowo za pomocą m.in. płatnych 

staży, pakietów pracownika (środków przeznaczanych na zakup usług  

i przedmiotów dla uczestnika projektu niezbędnych do podjęcia zatrudnienia) itp. 

Jednocześnie powinno się zabezpieczyć w regulaminach konkursów wymóg, aby 

realizatorzy projektów dbali o to, by środki należne osobie z niepełnosprawnością 

były wypłacane jej, a nie otoczeniu; 

b) uruchomienie stałego obserwatorium potencjału ES do aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które powinno być prowadzone 

przez jednostkę wyznaczoną do tego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, tak jak to miało miejsce np. w przypadku Obserwatorium Rynku 

Pracy; 

c) koordynacja przepływu informacji pomiędzy PES a środowiskiem osób  

z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie newsletterów, profili w mediach 

społecznościowych oraz kontynuacja już realizowanych przez ROPS spotkań 

sieciujących. 
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Wdrożenie powyższych rekomendacji przyczyni się do wzrostu motywacji osób  

z niepełnosprawnością do podejmowania zatrudnienia oraz poprawi ich wiedzę nt. 

możliwości uzyskania wsparcia w aktywizacji zawodowej. Główną barierą mogącą 

przeszkodzić we wdrożeniu w/w rekomendacji jest konieczność stosowania przepisów 

dot. ochrony danych osobowych oraz potencjalny brak środków finansowych na 

usprawnienie newslettera (koszt modyfikacji strony internetowej lub zaangażowania 

osoby prowadzącej bazę e-mail). 

Kolejną barierą wdrożeniową jest brak środków finansowych na kompleksowe działania 

aktywizacyjne.  

4. PES w powszechnej świadomości osób z niepełnosprawnością nie funkcjonują jako 

stabilne i atrakcyjne miejsca pracy. Problemem towarzyszącym słabej kondycji 

finansowej PES jest słaba dostępność architektoniczna ich siedzib. Często są to lokale 

otrzymane od samorządu, na wybór których nie mają one wpływu. Najczęściej nie są  

one dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Jest to jeden z ważniejszych powodów, 

dlaczego najczęściej szukają one pracy w przedsiębiorstwach prywatnych. 

Przyczyny: 

- część PES-ów, które osiągnęły stabilność finansową nie chwali się tym, że należy 

do sektora ES; 

- nazwa „spółdzielnia socjalna” wywołuje negatywne skojarzenia, jako „coś 

gorszego”, związanego z pomocą społeczną; 

- sektor ES jest stosunkowo młody i słaby, co powoduje, iż sporo podmiotów 

ciągle „walczy o przetrwanie”; 

- brak możliwości otrzymania dodatkowych środków z OWES na dostosowanie 

miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością; 

- niewystarczające wsparcie zawodowe w postaci usług trenera pracy w PES. 

Rekomendacje: 

a) umożliwienie w ramach kolejnego okresu programowania montaży finansowych 

pozwalających na jednoczesne dofinansowanie utworzenia miejsc pracy przez 

OWES, dostosowanie obiektów do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością 

oraz finansowanie działań trenerów pracy; 

b) promocja sektora ekonomii społecznej jako sektora ze stabilnymi miejscami 

pracy dla osób z niepełnosprawnością poprzez podejmowanie działań 

informacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców województwa, a nie 

tylko do osób zainteresowanych ES. Takie działania powinny być podejmowane  

w popularnych mediach - radio, TV itp. 

Głównymi barierami wdrożeniowymi w/w rekomendacji są duża kosztochłonność 

działań w przypadku działań promocyjnych, praktycznie brak możliwości ich 

finansowania ze środków projektowych (koszty pośrednie są rzadko wydawane na 

promocję) oraz uzależnienie możliwości podjęcia działań od rządu i Komisji 
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Europejskiej (chodzi o wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków projektów 

w ramach środków Unii Europejskiej). 

5. PES rzadko współpracują z placówkami zajmującymi się wyłącznie aktywizacją 

społeczną osób z niepełnosprawnością i słabo wpisują się w stosunkowo dobrze 

funkcjonującą ścieżkę aktywizacji społeczno-zawodowej osób 

z niepełnosprawnością (tj. aktywizacja społeczna i zdrowotna - WTZ - ZAZ - chroniony 

rynek pracy - otwarty rynek pracy).  

Przyczyny: 

- brak koordynacji działań pomiędzy placówkami i instytucjami; 

- brak nawyku networkingu przedstawicieli różnych instytucji i placówek 

pomocowych; 

- brak wdrożonych systemów zarządzania klientami/kontaktami w PES  

i organizacjach pozarządowych, co powoduje, że wypracowane relacje odchodzą 

często wraz z ludźmi z organizacji; 

- brak wiedzy przedstawicieli PES o możliwościach współpracy z organizacjami 

działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością i duże trudności w dotarciu  

z informacją do tych organizacji - brak bazy śląskich organizacji działających na 

rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Rekomendacje: 

a) koordynacja przepływu informacji pomiędzy PES a środowiskiem osób  

z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie newsletterów, profili w mediach 

społecznościowych oraz kontynuacja już realizowanych przez ROPS spotkań 

sieciujących; 

b) utworzenie przez ROPS bazy mailowej podmiotów działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnością innych niż reintegracyjne oraz regularna wysyłka 

informacji o przedsięwzięciach i instrumentach możliwych do zastosowania  

w ramach ES do tych podmiotów lub zidentyfikowanie instytucji prowadzących 

newslettery kierowane do ogółu organizacji pozarządowych i instytucji pomocy 

społecznej i przekazywanie im bieżących  informacji z prośbą o dystrybucję (np. 

baza UM Katowice, bazy COP-ów itp.); 

c) dalsza praca nad utworzonym w maju 2019 r. profilem ROPS na FB i stopniowe 

uruchamianie kolejnych funkcji funpage - grup na FB lub relacji;  

d) usprawnienie newslettera w ROPS poświęconego działaniom ROPS w zakresie 

ES; 

e) uruchomienie stałego obserwatorium potencjału ES do aktywizacji społecznej 

i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które powinno być prowadzone 

przez jednostkę wyznaczoną do tego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, tak jak to miało miejsce np. w przypadku Obserwatorium Rynku 

Pracy.  
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6. Zbyt mało PES jest inkubowanych przez instytucje/podmioty reintegracyjne, które 

często boją się podejmowania ryzyka działalności gospodarczej. 

Przyczyny: 

- podmioty reintegracyjne nie mają wiedzy i zasobów kadrowych, aby powołać 

swoje PES; 

- OWES-y rzadko współpracują z WTZ, które zrzeszają osoby wymagające 

specjalnego wsparcia i które często są objęte wsparciem w ramach projektów 

systemowych OPS, co powoduje ich niechęć do włączania się w kolejne 

inicjatywy; 

- OWES-y nie mają oferty dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Rekomendacje: 

a) w ramach organizowanych przez ROPS spotkań/konwentu podmiotów 

reintegracyjnych powinny być prezentowane wystąpienia osób, którym udało się 

z sukcesem założyć PES oraz specjalistów wysokiej klasy z zakresu prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

b) należy wprowadzić spotkania sieciujące OWES-y i podmioty reintegracyjne.  

 

Po dokonaniu analizy materiału zastanego oraz 9 wywiadów ustrukturyzowanych wskazano 

rekomendacje zawarte w tabeli nr 2, których wdrożenie powinno przyczynić się do wzrostu 

potencjału społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością w województwie i wzrostu 

potencjału sektora ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji tych osób. 

Lp. Rekomendacja 

1 Dalsza praca nad utworzonym w maju 2019 r. profilem ROPS na FB i stopniowe 

uruchamianie kolejnych funkcji funpage - grup na FB lub relacji. 

2 Kontynuacja działań już realizowanych w RPO WSL, w którym w ramach osi IX 

założono działania aktywizujące zawodowo za pomocą m.in. płatnych staży, 

pakietów pracownika (środków przeznaczanych na zakup usług  

i przedmiotów dla uczestnika projektu niezbędnych do podjęcia zatrudnienia), 

instrumentów zdrowotnych dla OzN itp. Jednocześnie powinno się zabezpieczyć 

w regulaminach konkursów wymóg, aby realizatorzy projektów dbali o to by 

środki należne osobie z niepełnosprawnością były wypłacane jej,  

a nie otoczeniu. 

3 Koordynacja przepływu informacji pomiędzy PES a środowiskiem osób  

z niepełnosprawnością poprzez prowadzenie newsletterów, profili w mediach 

społecznościowych oraz kontynuacja już realizowanych przez ROPS spotkań 

sieciujących. 

4 Sieciowanie OWES i podmiotów reintegracyjnych. 

5 Nawiązanie współpracy z PFRON i regularne (min. 1-2 razy w roku) 

prowadzenie szkoleń dot. obsługi SOD dla przedsiębiorców społecznych lub 

potencjalnych przedsiębiorców społecznych lub zobligowanie funkcjonujących  

OWES do regularnego organizowania takich szkoleń. 
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6 Promocja sektora ekonomii społecznej, jako sektora ze stabilnymi miejscami 

pracy dla osób z niepełnosprawnością poprzez podejmowanie działań 

informacyjnych kierowanych do ogółu mieszkańców województwa, a nie tylko 

do osób zainteresowanych ES. Takie działania powinny być podejmowane 

w popularnych mediach - radio, TV itp. 

7 Umożliwienie w ramach kolejnego okresu programowania montaży finansowych 

pozwalających na jednoczesne dofinansowanie utworzenia miejsc pracy przez 

OWES, dostosowanie obiektów do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością 

oraz finansowanie działań trenerów pracy. 

8 Uruchomienie stałego obserwatorium potencjału ES do aktywizacji społecznej  

i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które powinno być prowadzone 

przez jednostkę wyznaczoną do tego przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego, tak jak to miało miejsce np. w przypadku Obserwatorium Rynku 

Pracy.  

9 Usprawnienie newslettera w ROPS poświęconego działaniom ROPS w zakresie 

ES – między innymi dodanie w widocznym miejscu na stronie www możliwości 

zapisania się na taki newsletter. 

10 Utworzenie przez ROPS bazy mailowej podmiotów działających na rzecz osób  

z niepełnosprawnością innych niż reintegracyjne i regularna wysyłka informacji 

o przedsięwzięciach i instrumentach możliwych do zastosowania w ramach ES 

do tych podmiotów lub zidentyfikowanie instytucji prowadzących newslettery 

kierowane do ogółu organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej  

i przekazywanie im bieżących informacji z prośbą o dystrybucję. 

11 Zapraszanie na organizowane przez ROPS spotkania/konwenty podmiotów 

reintegracyjnych osób, które zaprezentują, w jaki sposób udało się założyć 

efektywnie działający PES oraz specjalistów wysokiej klasy z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

12 Zapraszanie na konferencje i inne spotkania branżowe specjalistów PFRON 

z prezentacjami/warsztatami nt. obsługi systemu SOD. 
Tabela 2. Rekomendacje.  

Źródło: Opracowanie własne MOST. 
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Podsumowanie 

Niniejsza ekspertyza miała na celu analizę i ocenę potencjału społeczno-zawodowego osób  

z niepełnosprawnością w kontekście szans i możliwości, jakie stwarza sektor ekonomii 

społecznej dla tych osób w województwie śląskim.  

Autorki oparły ekspertyzę o analizę dokumentów zastanych oraz indywidualne wywiady 

ustrukturyzowane. 

W ekspertyzie scharakteryzowano sytuację osób z niepełnosprawnościami pod względem 

społeczno-demograficznym i zawodowym, wsparcie świadczone dla nich i ich otoczenia oraz 

sferę usług reintegracji społecznej i zawodowej, w tym dokonano oceny dostępu do tych usług. 

Ponadto opisano przyczyny niepełnosprawności, w tym statystyki dotyczące orzekania  

o niepełnosprawności oraz o stopniach niepełnosprawności, problemy i bariery dotyczące 

aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, a także dobre przykłady działania podmiotów 

reintegracyjnych z terenu województwa śląskiego. Odniesiono się do kwestii związanych  

z prognozą skutków społeczno-ekonomicznych zmian demograficznych. Przeanalizowano 

potencjał podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w zakresie aktywizowania osób  

z niepełnosprawnościami. 

Zebrany materiał pozwolił na opracowanie rekomendacji w zakresie działań możliwych do 

podjęcia przez instytucje szczebla lokalnego i regionalnego na rzecz rozwoju potencjału 

społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami oraz poprawienia efektywności działania 

systemu wsparcia tych osób w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem roli podmiotów 

ekonomii społecznej i solidarnej.  
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Spis rysunków, tabel i wykresów  

Rysunek 1. Problemy i bariery związane z aktywnością osób z niepełnosprawnością 

 

Tabela 1. Analiza SWOT Spółdzielni Socjalnej FORUM 

Tabela 2. Rekomendacje  

Wykres 1. Wykształcenie mężczyzn z niepełnosprawnością 

Wykres 2. Wykształcenie kobiet z niepełnosprawnością 

Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

w 2017 r.  
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