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Krótki opis przedmiotu ekspertyzy  

Celem niniejszej ekspertyzy jest analiza komplementarności w zakresie realizacji oraz fina-

sowania działań na poziomie lokalnym w odniesieniu do Programu POSTAW NA PRACĘ 

wdrażanego w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 

wiejskich i małomiasteczkowych”. Ekspertyza odnosi się do czterech kluczowych obszarów 

wymagających analizy: 

1. kontekstu formalno - prawnego wdrażania Programu w odniesieniu do instytucji działają-

cych na poziomie lokalnym, 

2. możliwych ścieżek wdrażania Programu w kontekście funkcjonującego systemu instytu-

cjonalnego z uwzględnieniem formuły partnerstwa, 

3. roli samorządu lokalnego oraz instytucji publicznych we wdrażaniu Programu, 

4. możliwości współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi i samorzą-

dem lokalnym w związku z realizacją Programu. 
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Treść ekspertyzy  
 

Wprowadzenie  

Głównym celem Programu POSTAW NA PRACĘ jest podniesienie poziomu aktywności zawo-

dowej osób niepełnosprawnych z terenów wsi i małych miast oraz zwiększenie efektywności 

wykorzystania dostępnych instrumentów aktywizacji osób niepełnosprawnych i współpracy 

lokalnej na rzecz ich zatrudnienia. Implementacja Programu zakłada zaangażowanie szero-

kiego spectrum podmiotów działających na rzecz zatrudnienia osób  

z niepełnosprawnością w działania mające na celu subsydiarne i komplementarne uzupeł-

nianie funkcji realizowanych w ramach dostępnego systemu wsparcia instytucjonalnego. 

Jednym z kluczowych założeń Programu jest dostosowanie wsparcia do potrzeb i sytuacji 

osób tego wymagających oraz dążenie do zapewnienia osobom niepełnosprawnym zatrud-

nienia na otwartym rynku pracy. Alternatywnie podejmowane będą  działania zmierzające 

do usprawnienia zatrudnienia w innych formach, takich jak zatrudnienie na chronionym ryn-

ku, zatrudnienie na podstawie umów cywilno-prawnych czy samozatrudnienie. W tym miej-

scu należy podkreślić, iż bezpośrednimi odbiorcami Programu są osoby z niepełnosprawno-

ścią z terenów wsi i małych miast w wieku aktywności zawodowej, lokalni pracodawcy, oto-

czenie osób z niepełnosprawnością (rodziny i opiekunowie, otoczenie instytucjonalne) oraz 

lokalne partnerstwa międzysektorowe. 

 

1. Kontekst prawny wdrażania Programu – regulujący działanie instytucji na poziomie lo-

kalnym (gmina i powiat) 

W Polsce jak dotąd nie wprowadzono skoordynowanego systemu współpracy publicznych 

instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych prowa-

dzących działalność statutową w obszarze rynku pracy i/lub pomocy i integracji społecznej. 

Warto zatem zwrócić uwagą na przepisy aktów prawnych regulujących funkcjonowanie  

i kształtujących warunki współpracy tych instytucji i podmiotów de lege lata. W tym kontek-

ście, jako na potencjalnych partnerów spojrzeć należy na: 

 Samorządy gminne i powiatowe, rozumiane jako odrębne w stosunku do państwa 

podmioty, wykonujące na własną odpowiedzialność zadania administracji publicznej, 
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które nie są w zakresie wykonywania swoich zadań poddane żadnej ingerencji pań-

stwowej, 

 Ośrodki Pomocy Społecznej, będące jednostkami pomocy społecznej wykonującymi 

zadania pomocy społecznej w gminach, 

 Powiatowe Urzędy Pracy, będące jednostkami organizacyjnymi powiatu, 

 Organizacje pozarządowe.  

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym1 oraz art. 1 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym2, mieszkańcy gminy tak jak i miesz-

kańcy powiatu tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Takie ujęcie nakazuje organi-

zowanie działań z uwzględnieniem zasady pomocniczości oraz poszanowaniem podmiotowo-

ści mieszkańców, ponieważ to oni z mocy prawa tworzą zrzeszenie posiadające osobowość 

prawną i wypełniające zadania administracyjne. Organem wykonawczym gminy jest wójt 

(burmistrz lub prezydent), natomiast organem stanowiącym i kontrolnym jest rada gminy 

(rada miejska, rada miasta). Z kolei organem wykonawczym powiatu jest zarząd powiatu, 

którego przewodniczącym jest starosta, natomiast organem stanowiącym i kontrolnym jest 

rada powiatu. Należy przy tym pamiętać o zasadzie domniemania kompetencji gminy sfor-

mułowanej w art. 6 ustawy o samorządzie gminnym, z której wynika, że zadania własne gmi-

ny, o których mowa w art. 7 tej ustawy mają jedynie charakter przykładowy. Jednym z takich 

zadań jest m. in. zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie pomocy społecznej, 

w tym funkcjonowania ośrodków i zakładów opiekuńczych.  

W tym miejscu należy odnieść się do treści art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej3. Zgodnie z jego treścią, jednostkami pomocy społecznej wykonującymi 

zadania pomocy społecznej w gminach są Ośrodki Pomocy Społecznej. Wykonując te zada-

nia, ośrodki kierują się ustaleniami wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)4. Art 17 usta-

wy o pomocy społecznej w ramach zadań własnych gminy wymienia m. in. współpracę  

z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji  

o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowe-

go i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w prze-

                                                           
1
 Dz. U. 2013, poz. 594. 

2
 Dz. U. 2013 r. poz. 595. 

3
 Dz. U. z 2013 r. poz. 182. 

4
 Art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 
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pisach O Promocji Zatrudnienia I Instytucjach Rynku Pracy. Ośrodek pomocy społecznej, kie-

rując się ustaleniami wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wykonuje zadania własne gminy 

w zakresie pomocy społecznej. Podstawę pracy ośrodka stanowi regulamin organizacyjny,  

w którym sformułowane są zasady wewnętrznej organizacji, struktura i zakres działania po-

szczególnych komórek. 

 Z kolei jeśli chodzi o realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy, to zgodnie z art. 6 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5, 

instytucjami realizującymi te zadania są publiczne służby zatrudnienia, a także Ochotnicze 

Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego 

oraz instytucje partnerstwa lokalnego. Należy też podkreślić, że polityka rynku pracy realizo-

wana przez władze publiczne powinna opierać się na dialogu i współpracy  

z partnerami społecznymi, w szczególności w ramach działalności rad rynku pracy (na pozio-

mie lokalnym są to powiatowe rady rynku pracy), partnerstwa lokalnego oraz uzupełniania  

i rozszerzania oferty usług publicznych służb zatrudnienia przez partnerów społecznych  

i agencje zatrudnienia6. 

 Zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy szczegółowo regulu-

je ustawa o samorządzie powiatowym, wskazując na powiatowe urzędy pracy jako na pod-

mioty wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej, które są odpowiedzialne za 

ich wykonywanie. W art. 9 tejże ustawy do zadań tych zaliczono, m.in. opracowanie i realiza-

cję programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego 

część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych; pozyskiwanie i gospoda-

rowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku 

pracy; współdziałanie z powiatowymi radami rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia 

oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy; współpracę z gminami w zakresie upowszech-

niania ofert pracy i informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygoto-

waniu zawodowym dorosłych, stażach etc.; realizowanie projektów w zakresie promocji za-

trudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

                                                           
5
 Dz. U. z 2013 r. poz. 674. 

6
 Art. 21 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
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i Funduszu Pracy; organizację i realizowanie programów specjalnych czy inicjowanie  

i realizowanie projektów pilotażowych. W świetle art. 35 ustawy, nadzór nad działaniami 

PUP sprawuje starosta, natomiast podstawą pracy urzędu jest regulamin organizacyjny, 

określający zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organi-

zacyjnych, wchodzących w jego skład7. 

Ostatnim ogniwem tego systemu, co nie znaczy że mniej ważnym, są organizacje po-

zarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie8. Otóż zgodnie z art. 5 ustawy, współpraca organów admini-

stracji publicznych i organizacji pozarządowych może polegać na zlecaniu realizacji zadań 

publicznych; wzajemnym informowaniu się o planowanych kierunkach działań; konsultowa-

niu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej or-

ganizacji; konsultowaniu projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicz-

nych mieszczących się w sferze pożytku publicznego z radami działalności pożytku publiczne-

go; tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym; podejmowaniu 

inicjatywy lokalnej; współdziałania w ramach umowy partnerstwa. Co istotne, organizacje 

mogą być nie tylko wykonawcami zadań, ale też inicjatorami i uczestnikami projektowania 

regulacji, jednak zakres współpracy nadal w zasadniczym stopniu zależy od polityki władz. 

Powyższa analiza wskazuje, że przepisy ustaw umożliwiają sieciowanie instytucji pu-

blicznych, władz wykonawczych szczebla gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarzą-

dowych w zakresie prawnych aspektów wdrażania Programu. Trzeba w tym miejscu wskazać 

na przywoływany już art. 17 ustawy o pomocy społecznej, w którego treści w ramach zadań 

własnych gminy wymienia się m. in. współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy oraz art. 9 

ust. 1 pkt. 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określający jako jed-

no z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy współpracę z gminami. Ta 

synergia legitymizuje tę współpracę. Dopełniają ją przepisy dotyczące możliwości zlecania 

zadań publicznych organizacjom pozarządowym w zakresie realizacji usług rynku pracy9 oraz 

pomocy społecznej10. Choć nie dotyczą one bezpośrednio kwestii wdrażania Programu, to 

dopełniają obraz międzysektorowych relacji w sferze zlecania do wykonania zadań publicz-

                                                           
7
 Art. 36 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. 

8
 Dz. U. 2014 poz. 1118. 

9
 Art. 24 ust. 1 pkt. 1 i pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

10
 Art. 25 ust. 4 i ust. 5 ustawy o pomocy społecznej. 
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nych, które podobnie jak implementacja Programu, także ma wymiar komplementarny wo-

bec działania instytucji publicznych. Warto wreszcie zwrócić uwagę na sformułowaną  

w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy instytucję partnerstwa lokalne-

go, która definiowana jest jako grupa instytucji realizujących na podstawie umowy przedsię-

wzięcia i projekty na rzecz rynku pracy, co wydaje się optymalną formułą organizacyjną dla 

wdrażania rozwiązań zawartych w Programie. Przyjęcie rozwiązań Programu na poziomie 

lokalnym w obecnym stanie prawnym mogłoby przyjąć formę uchwały rady gminy dla part-

nerstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych funkcjonującego na poziomie gminy. 

Na poziomie powiatu przyjęcie Programu w formie uchwały rady powiatu nie byłoby możli-

we z uwagi na zamknięty katalog właściwości rady powiatu, określony w art. 12 ustawy  

o samorządzie powiatowym. Rozwiązaniem byłoby natomiast inkorporowanie Programu do 

określonego w art. 12 pkt. 9c powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz ak-

tywizacji lokalnego rynku pracy. 

 

2. Ścieżki wdrażania Programu w kontekście systemu instytucjonalnego (partnerstwa na 

poziomie powiatu, partnerstwa na poziomie gminy) 

Formuła partnerstwa na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na poziomie gminy róż-

ni się dość znacząco od formuły jaką należałoby przyjąć na wyższym poziomie działania sa-

morządu lokalnego – w powiecie. Wiąże się to z faktem realizacji zadań w zakresie polityki 

rynku pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy, wchodzące w skład powiatowej administracji 

zespolonej, a podległe staroście. Nie ulega wątpliwości, że PUP z uwagi na cel Programu wi-

nien być kluczowym partnerem, biorącym udział we wdrażaniu Programu. Formuła przyjęta 

na poziomie powiatu wymaga także aktywnego uczestnictwa Ośrodków Pomocy Społecznej 

właściwych dla gmin i miast leżących na terenie powiatu. Partnerstwo na rzecz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, obejmujące zasięgiem działania jedynie obszar gminy z pewnością 

będzie miało mniejszy potencjał i możliwości w zakresie organizacyjnym i merytorycznym 

(dotyczy to udziału nie tylko PUP, ale szerokiego spectrum partnerów, o czym niżej). Kolej-

nym ogniwem tworzącym efektywnie działające partnerstwo na rzecz zatrudniania osób nie-

pełnosprawnych, są organizacje pozarządowe. Trzeba tu mieć na uwadze, iż w grupie tej 

mieszczą się zarówno organizacje zrzeszające osoby niepełnosprawne i działające na ich 

rzecz, organizacje realizujące usługi społeczne na ich rzecz, w tym także organizacje wyspe-
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cjalizowane w doradztwie zawodowym i pośrednictwie pracy oraz organizacje eksperckie 

(think tanki). Te ostatnie, prowadząc w tym obszarze badania i analizy mogą dostarczyć po-

trzebnej wiedzy i danych na etapie wdrażania Programu.  

Z uwagi na cele Programu, jak i jego znaczącą rolę w podnoszeniu wiedzy pracodaw-

ców w obszarze zatrudniania osób niepełnosprawnych należy rozważyć zaproszenie do 

udziału w działaniach partnerstw lokalnych pracodawców, mających doświadczenie w za-

trudnianiu osób niepełnosprawnych. Zapewni to realne spojrzenie na podejmowaną tematy-

kę i kierunki wdrażania Programu. Osoby niepełnosprawne są bez wątpienia słabszą stroną 

stosunku pracy. Szukają one miejsc pracy gwarantujących im nie tylko dochód, ale i poczucie 

bezpieczeństwa w związku z ich ograniczeniami. Ich potrzeby często rozmijają się zatem  

z potrzebami pracodawców, którzy dążą do obniżenia kosztów pracy i unikają sytuacji, które 

mogą generować trudności w związku z organizacją zatrudnienia. Z punktu widzenia praco-

dawców problemem są także skomplikowane procedury dotyczące zatrudniania osób nie-

pełnosprawnych, związane z uzyskiwaniem środków z PFRON. Instrumenty ekonomiczne są 

bardzo ważne, dla wielu pracodawców wręcz konieczne, ale kluczowe jest doprowadzenie do 

zmian postaw pracodawców w zakresie zatrudniania pracowników niepełnosprawnych. Cel 

ten powinien być osiągnięty przez dostarczanie wiedzy i promowanie dobrych praktyk.  

Z tego względu istotną rolę we wdrażaniu Programu mogą odgrywać lokalnie działa-

jące podmioty gospodarki społecznej – w szczególności Kluby Integracji Społecznej, Centra 

Integracji Społecznej oraz spółdzielnie socjalne. W ostatnich latach wyraźnie zarysowała się 

tendencja do poszukiwania alternatywnych możliwości zatrudniania osób niepełnospraw-

nych w ramach tej właśnie formuły11. Z kolei w charakterze ekspertów warto do prac zapra-

szać przedstawicieli środowiska akademickiego, zajmujących się tematyką niepełnosprawno-

ści, rynku pracy czy partycypacją społeczną. Taka formuła partnerstwa pozwoli na lepsze 

rozpoznawanie potrzeb osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, bardziej efektyw-

ne i zindywidualizowane dopasowanie oferty wsparcia oraz komplementarność wsparcia  

i koordynację działań na poziomie działania partnerstwa. 

                                                           
11

 Por.: M. Rymsza: Trzeci sektor a druga fala ekonomii społecznej, [w:] „Trzeci Sektor” 2007, nr 9, s. 2 – 7, T. 
Kaźmierczak: Zrozumieć ekonomię społeczną, [w:] T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.): Kapitał społeczny. Ekono-
mia społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007, s. 93 – 126. 
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Partnerstwo międzysektorowe zawarte pomiędzy ośrodkiem pomocy społecznej (lub kilko-

ma ośrodkami z terenu powiatu) – powiatowym urzędem pracy – oraz organizacją pozarzą-

dową/ organizacjami pozarządowymi, powinno przyjąć formę porozumienia.  

W ramach wparcia dla tworzących się partnerstw, przewiduje się zatrudnienie przez Opera-

tora Animatorów/ki, którzy zajmowaliby się wsparciem procesu tworzenia partnerstw. Pełnić 

będą rolę negocjatorów i mentorów działań realizowanych w procesie tworzenia partnerstw. 

Zdaniem animatorów będzie zatem aktywne wsparcie tworzenia partnerstw, a także ich 

funkcjonowania w takcie tworzenia lokalnych projektów aktywizacyjnych.  

Jeśli zawarcie porozumienia o partnerstwie pociąga za sobą konsekwencje finansowe, 

wówczas istnieje konieczność zatwierdzenia go w formie uchwały rady gminy/uchwały rady 

powiatu. W związku z zawarciem porozumienia, każdy z partnerów winien zobowiązać się do 

wniesienia wkładu finansowego, który będzie służył do finansowania usług (w zależności od 

uwarunkowań, także wkładu rzeczowego (lokal, sprzęt) i/lub osobowego (wykwalifikowana 

kadra, w tym administracyjna, eksperci, wolontariusze). Partnerzy publiczni mogą w tym za-

kresie wykorzystywać w niewielkim zakresie środki własne. Ośrodki Pomocy Społecznej mają 

tu możliwość wykorzystania środków z działu 852 klasyfikacji budżetowej: Pomoc społeczna, 

rozdział 85295: Pozostała działalność. Z kolei Powiatowe Urzędy Pracy mają tu możliwość 

wykorzystania środków z działu 853 klasyfikacji budżetowej, rozdział 85359: Pozostała dzia-

łalność12.  

Jeśli chodzi o finansowanie działań określonych w Programie, trzeba zwrócić uwagę 

na kilka możliwych mechanizmów określonych w przepisach de lege lata. Na poziomie lokal-

nym możliwe jest zatem finansowanie działań przez PFRON przepisów ustawy z dnia  

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych13. Zgodnie z art. 48 tej ustawy, środki Funduszu są przekazywane przez Prezesa 

Zarządu tego Funduszu samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację określonych 

zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony rachunek bankowy – według algorytmu. Trzeba 

też pamiętać o treści art. 36 przedmiotowej ustawy, który wskazuje, iż zadania z zakresu re-

                                                           
12

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2009, nr 157, poz. 1240) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz. U. z dnia 23 stycznia 2014 roku, poz. 119). 
13

 Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721. 
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habilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych mogą być realizowane na zlece-

nie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. 

Rozwiązanie dotyczące finansowania działania Programu jawi się także w treści prze-

pisów ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

cy14. Zgodnie z art. 66a ustawy, starosta samodzielnie lub we współpracy z innymi organami, 

organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką rynku pracy oraz pracodawcami, 

w celu aktywizacji zawodowej osób, o których mowa w art. 49a tej ustawy, inicjuje i realizuje 

programy specjalne. Są one realizowane po zaopiniowaniu przez powiatową radę rynku pra-

cy, a finansowane ze środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu, a przyznanych 

na finansowanie zadań w powiecie oraz mogą być wspierane innymi środkami. Programy 

specjalne mogą obejmować okres dłuższy niż rok budżetowy. Ich realizacja może również 

zostać zlecona m. in. organizacji pozarządowej zajmującej się statutowo problematyką rynku 

pracy. 

Z kolei w Rozdziale 13. przedmiotowej ustawy, określone są dodatkowe instrumenty 

adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia. W art. 66k zawarto rozwiązanie zgodnie  

z którym, na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, starosta może przyznać bon szkole-

niowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie 

oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Przyzna-

nie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania 

oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobko-

wej lub działalności gospodarczej. Co istotne, termin ważności bonu szkoleniowego określa 

starosta. W art. 66l przewidziano z kolei możliwość przyznania przez starostę bonu stażowe-

go stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez 

bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezro-

botnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.  

Możliwością są projekty pilotażowe, czyli przedsięwzięcia inicjowane  

i realizowane przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi 

instytucjami rynku pracy. Polegają na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomo-

cy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań 

                                                           
14

 Dz. U. z 2013 r. poz. 674. 



 

10 
 

o charakterze systemowym. Inicjatorem programu może być zarówno minister, jak również 

za jego zgodą marszałek i starosta. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ministra15. 

Wreszcie, możliwości finansowania działania Programu należy upatrywać w ramach 

Regionalnych Programów Operacyjnych, w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 8: dostęp do 

zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezro-

botnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnie-

nia oraz wspieranie mobilności pracowników oraz w zakresie Priorytetu inwestycyjnego 9: 

aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnic-

twa i zwiększaniu szans na zatrudnienie16.  

 

3. Rola instytucji lokalnych  i samorządu we wdrażaniu Programu 

Szczególną rolę w tym systemie pełnią samorządy –gminny i powiatowy, jako podmioty nad-

zorujące działalność urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej. Ich rolą jest bowiem 

udział w identyfikowaniu potrzeb społecznych na poziomie lokalnym, wspieranie podległych 

im instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w rozwijaniu współpracy, informowanie i ko-

ordynowanie współpracy instytucji samorządowych w zakresie potrzebnym dla skutecznego 

wsparcia odbiorców usług. Należy jednak podkreślić, iż poziom gminny jest najsłabiej przygo-

towany do wdrażania dokumentów strategicznych  

o charakterze Programu, tworzenia polityk publicznych i organizowania partnerstw, tak pod 

względem organizacyjnym, jak i zasobów ludzkich. W wielu małych miastach i wiejskich gmi-

nach powstają dokumenty strategiczne, lecz w praktyce nikt ich nie wdraża, a polityków lo-

kalnych i przedstawicieli organizacji nie interesują kwestie harmonogramów i planowanych 

działań. Inna jest sytuacja w dużych ośrodkach, gdzie istnieją procedury prac nad dokumen-

tami strategicznymi, które są systematycznie wdrażane. W małych gminach problemem mo-

że być także brak lokalnych, kompetentnych organizacji pozarządowych. 

                                                           
15

 Art. 9c w zw. z art. 109 ust., 7d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
16

 Por.: Wytyczne w zakresie  realizacji projektów finansowanych  ze środków Funduszu Pracy  w ramach pro-
gramów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020, Mini-
sterstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015. 
http://www.mir.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/Wytyczne_2014_2020/Obowiazujace/Documents/Wytyczne_
PUP_2014-2020_PODPISANE.pdf 
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Badania realizowane przez Instytut Spraw Publicznych w ramach projektu systemo-

wego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypraco-

wanie i upowszechnienie standardów współpracy”17, wykazały, iż powiaty mają lepsze przy-

gotowanie organizacyjne i finansowe do tworzenia polityk publicznych niż gminy. Dotyczyć 

to będzie także wdrażania strategii i dokumentów o takim charakterze jak Program. Para-

doksalnie, choć na poziomie powiatu istnieje możliwość współpracy z szerszym spectrum 

organizacji pozarządowych, to problemem może być ich bierność związana z brakiem do-

strzeżenia własnych korzyści w pracach związanych we wdrażaniu Programu i współpracy  

w ramach partnerstwa18.  

 Trzeba też mieć na uwadze fakt, iż w strukturach powiatu brakuje instytucji odpowie-

dzialnych za koordynację spraw dotyczących osób niepełnosprawnych. Na tym poziomie nikt 

kompleksowo nie gromadzi też odpowiednich informacji. Osoby niepełnosprawne często nie 

rejestrują się w urzędach pracy, co sprawia że niejako „wypadają” one z systemu. Starostwa 

powiatowe z reguły nie tworzą wewnątrz własnych urzędów stanowisk pracy do spraw osób 

niepełnosprawnych, często powierzające te zadania Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie 

czy też organizacjom pozarządowym. Dlatego też najważniejsze znaczenie we wspieraniu 

osób niepełnosprawnych, szczególnie  

w środowiskach wiejskich, odgrywają nieformalne kontakty osobiste. Polityka rozwiazywania 

problemów osób niepełnosprawnych jest realizowana skutecznie w tych samorządach,  

w których została ona wyraźnie ulokowana w strukturze organizacyjnej urzędów i uzyskuje 

odpowiednie zabezpieczenie administracyjne. Najczęściej przyjmowanym rozwiązaniem  

w tej sferze jest powoływanie pełnomocników do spraw osób niepełnosprawnych oraz two-

rzenie zespołów zajmujących się tematyką niepełnosprawności  w wydziałach urzędów. Sto-

sowane jest to jednak w średnich i dużych miastach19.  

                                                           
17

 Projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upo-
wszechnienie standardów współpracy”, realizowany w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Roz-
wój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki. 
18

 Por.: M. Arczewska: Współpraca międzysektorowa przy tworzeniu polityk publicznych dotyczących spraw 
społecznych i ochrony środowiska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Biblioteka Pożytku Publicznego, 
Warszawa 2011. 
19

 B. Gąciarz: Instytucje a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych, [w:] E. Giermanowska 
(red.): Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Instytut Spraw Pu-
blicznych, Warszawa 2007, s. 178. 
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Kolejna sprawa dotyczy funkcjonowania powiatowych urzędów pracy, które nie są 

odpowiednio przygotowane do aktywizacji tej grupy beneficjentów. Tym bardziej należy 

więc położyć nacisk na merytoryczny wymiar szeroko sprofilowanego partnerstwa, w ramach 

którego poszczególne instytucje i podmioty wnosiłyby potrzebną wiedzę, kompetencje i do-

świadczenie we współpracy ze środowiskiem osób niepełnoprawnych oraz w zakresie akty-

wizacji społecznej i zawodowej tych osób.   

W związku z wdrażaniem Programu, rola Ośrodka Pomocy Społecznej powinna pole-

gać na rekrutacji osób niepełnosprawnych oraz weryfikacji dokumentacji zgłoszeniowej. Rola 

ośrodka wydaje się też kluczowa na etapie diagnozowania potrzeb osób niepełnosprawnych i 

ich sytuacji na lokalnym rynku pracy na etapie otwarcia. Powiatowy Urząd Pracy oraz organi-

zacje pozarządowe powinny z kolei opracowywać i wdrażać z uczestnikami Programu Indy-

widualne Plany Działania, zawierające diagnozę możliwości społeczno-zawodowych oraz wy-

tyczające ścieżki rozwoju zawodowego. Urzędy pracy oraz organizacje pozarządowe winny 

także prowadzić doradztwo zarówno grupowe jak i indywidualne, dotyczące podnoszenia 

kompetencji tak zawodowych, jak i społecznych.  

W zakresie doradztwa prawnego i socjalnego może wspierać je ośrodek pomocy społecznej. 

Wszyscy partnerzy powinni włączać się w proces pośrednictwa pracy, organizowania zatrud-

nienia wspomaganego z udziałem trenera pracy, a także w organizację szkoleń i praktyk za-

wodowych. W tym miejscu warto odnieść się do kwestii zasadności wprowadzenia do spec-

trum usług wsparcia trenera pracy. Jak wykazał prowadzony przez okres dwóch lat monito-

ring testowania standardu pracy z osobą pozostająca bez pracy, wypracowanego w ramach 

projektu systemowego „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji spo-

łecznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-

nego Kapitał Ludzki, osiąganie rezultatów w pracy z klientami warunkowane jest poprzez 

indywidualizację pracy, zakres wsparcia doradczego oraz treningu kompetencji społecznych  

i zawodowych oraz właśnie stałe wsparcie trenera pracy. Wsparcie to zostało uznane za klu-

czowy czynnik pozwalający na aktywizację społeczną i zawodową uczestników, w tym także 

odnotowany wzrost umiejętności oceny swoich zasobów i deficytów, w umiejętności zarzą-

dzania czasem, wzrost samooceny oraz uzyskanie nowych i podnoszenie posiadanych kwali-

fikacji i umiejętności zawodowych. Rola samorządów gminnych i powiatowych powinna po-
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legać zaś na identyfikowaniu potrzeb społecznych, wspieraniu instytucji publicznych działają-

cych w sferze rynku pracy I pomocy społecznej, informowaniu, promowaniu i koordynowa-

niu współpracy instytucji  samorządowych w zakresie potrzebnym dla skutecznego wsparcia 

odbiorców usług partnerskich.  

 

4. Możliwości współpracy organizacji pozarządowych z instytucjami publicznymi i samo-

rządem przy realizacji Programu 

Obowiązujące od ponad dekady przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie uporządkowały relacje administracji publicznej i organizacji pozarządowych 

w zakresie współpracy,  w szczególności w zakresie zlecania zadań publicznych do realizacji. 

Po nowelizacji ustawy w 2010 roku, obserwowana jest wyraźna tendencja wzrostowa doty-

cząca wymiaru współpracy pozafinansowej. Dotyczy to m. in. zwiększającej się liczby zespo-

łów o charakterze doradczym i inicjatywnym, czy liczby konsultowanych projektów aktów 

prawnych. Istotnym elementem procesu partycypacji jest także współtworzenie programów 

współpracy, których uchwalenie jest obligatoryjne dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Obowiązek ten wypełniany jest w pełni przez urzędy marszałkowskie, natomiast powiaty  

i gminy realizują go w 90%20. Organizacje pozarządowe trwale wrosły w pejzaż życia społecz-

nego, a ostatnie lata współpracy potwierdzają tezę, iż współpraca międzysektorowa jest wa-

runkiem koniecznym dla powodzenia wielu przedsięwzięć i podejmowania działania na rzecz 

rozwiazywania problemów dotyczących różnych grup beneficjentów. Doświadczenia wielu 

krajów europejskich wskazują, że współpraca i współodpowiedzialność publicznych służb 

zatrudnienia oraz organizacji pozarządowych dają dobre rezultaty w ramach reintegracji spo-

łecznej i zawodowej. Organizacje pozarządowe mają bowiem kluczowe znaczenie w aktywi-

zacji oraz organizowaniu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Mogą one inicjować wiele 

form przygotowania zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy oraz organizować szkole-

nia, doradztwo dla rodzin osób niepełnosprawnych, prowadzić poradnictwo psychologiczna 

czy wreszcie wspierać aktywność turystyczną, kulturalną i sportową osób niepełnospraw-

nych. Organizacje często uważane są za podmioty bardziej efektywne, dostępne i otwarte na 

                                                           
20

 Program Fundusz Inicjatyw Pozarządowych na lata 2014 – 2020, Załącznik do uchwały nr 209/2013 Rady 
Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r., http://www.pozytek.gov.pl/Dokumenty,do,pobrania,3631.html 
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potrzeby beneficjentów aniżeli instytucje publiczne, w sposób komplementarny uzupełniają 

także ich ofertę kierowaną do tej kategorii odbiorców. Jest to jeden z kluczowych elementów 

specyfiki ich działania. 

Organizacje pozarządowe pełnią zatem kluczową role w aktywizacji społecznej oraz 

włączaniu społecznym osób niepełnosprawnych. Udział w podejmowanych przez nie inicja-

tywach ma duże znaczenie dla rehabilitacji społecznej i zawodowej młodzieży niepełno-

sprawnej. W małych środowiskach lokalnych ma to fundamentalne znaczenie wobec braku 

innych form wsparcia. Należy również  pamiętać, iż podjęcie pracy przez osobę niepełno-

sprawną w dużym stopniu wiąże się z akceptacją tej decyzji przez jej rodzinę. Tu też rysuje 

się znacząca rola organizacji społecznych, które obejmują swoim wsparciem nie tylko benefi-

cjenta, ale także jego najbliższych. Wsparcie emocjonalne oraz organizacyjne rodziny jest 

często warunkiem koniecznym pozytywnej decyzji w zakresie aktywizacji zawodowej osoby 

niepełnoprawnej. Dlatego odziaływanie musi być kierowane do całego otoczenia beneficjen-

ta, ponieważ niepełnosprawność nie jest problemem jednostkowym, ale zagadnieniem doty-

czącym rodzin21. Wreszcie, organizacje pozarządowe odgrywają kluczową rolę w przełamy-

waniu stereotypów na temat osób niepełnosprawnych wśród pracodawców, przedstawicieli 

władz samorządowych, instytucji publicznych i społeczności lokalnej22. Budowanie zrozumie-

nia dla potrzeb i oczekiwań tych osób pozwala na opracowywanie adekwatnych narzędzi 

polityki społecznej i polityki rynku pracy, w tym także wdrażania Programu.  

Dla skuteczności podejmowanych działań, kluczowe znaczenie ma ich dopasowanie 

do potrzeb czy też problemów odbiorców. Jeśli zatem organizacja działa na rzecz osób nie-

pełnosprawnych, to musi poznać ich oczekiwania, możliwości i bariery, co nie jest możliwe 

bez przeprowadzenia diagnozy. Diagnoza lokalna jest więc z jednej strony kluczowym ele-

mentem skuteczności podmiotów zaliczanych do trzeciego sektora, a z drugiej – podstawą 

partycypacji obywatelskiej. Diagnoza nie tylko pozwala zebrać informacje, które posłużą do 

przygotowania projektu czy strategii działania organizacji, ale też pozwala na prowadzenie 

konsultacji społecznych w sprawach naprawdę ważnych dla społeczności lokalnej. Diagnoza 

                                                           
21

 J. Bartkowski, E. Giermanowska, A. Kumaniecka-Wiśniewska, E. Zakrzewska-Manterys: Wnioski i rekomenda-
cje, [w:] E. Giermanowska: Młodzi niepełnosprawni o sobie. Rodzina, edukacja, praca, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa 2007, s. 170 – 171.  
22

 B. Gąciarz: Instytucje …, op. cit , s. 192 – 193.  
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pozwala na podnoszenie skuteczności, świadczenie komplementarnych usług oraz dostarcza 

wiedzy potrzebnej do ewaluacji. 

Partnerstwo stające przed wyzwaniem jakim jest diagnoza, musi odpowiedzieć na py-

tanie do czego ma ona służyć oraz jaki potencjał ma organizacja, aby ją przeprowadzić. Na 

trafną diagnozę składa się kilka elementów, z których kluczowe znaczenie ma zespół, ponie-

waż nie można przeprowadzić tego procesu w pojedynkę. Przede wszystkim należy odpo-

wiedzieć na pytanie, czy osoby zaangażowane w działania organizacji mogą przeprowadzić 

diagnozę samodzielnie, czy potrzebują w tym zakresie wsparcia. Może udzielić go organizacja 

infrastrukturalna lub badawczo-analityczna (think-tank), indywidualni eksperci, a nawet fir-

ma badawcza – w przypadku konieczności przeprowadzenia badania o dużym zakresie.  

Głównym zadaniem zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie diagnozy jest 

stworzenie koncepcji badania, jego realizacja oraz wnioskowanie. Zespół musi odpowiedzieć 

na kilka ważnych pytań:  

 Co jest celem badania?  

 Jaki jest stan wiedzy w badanym zakresie?  

 Do czego jest potrzebna poszukiwana pogłębiona wiedza? 

 Gdzie należy szukać informacji?  

 Jak należy szukać informacji? 

 W jakim terminie zostanie przeprowadzone badanie? 

 W jakiej formie uzyskane wyniki pozwolą na sformułowanie diagnozy?  

 W jaki sposób upowszechniać wyniki badania i jak je efektywnie wykorzystać?23 

Możliwości sfinansowania przeprowadzenia procesu diagnozy można upatrywać na 

poziomie lokalnym, ponieważ zadanie to może zostać zlecone do wykonania w formie po-

wierzenia lub wsparcia realizacji w trybie otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez samo-

rząd. W grę wchodzi też zastosowanie trybu uproszczonego, który ustawa o działalności po-

żytku publicznego i o wolontariacie przewiduje do zlecania zadań publicznych o niewielkim 

wymiarze czasowym i finansowym. Wówczas organy wykonawcze jednostki samorządu tery-

torialnego mogą odstąpić od ogłaszania otwartego konkursu. Pozawala to na usprawnienie 

procedury zlecenia realizacji zadań publicznych. Przesłanki uprawniające do zastosowania 

                                                           
23
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trybu uproszczonego wynikają z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie. Należy podkreślić, że oferta w ramach trybu uproszczonego może zostać złożona 

z wyłącznej inicjatywy organizacji pozarządowej, jak i w następstwie ogłoszenia przez jed-

nostkę samorządu terytorialnego naboru ofert24.  

Proces implementacji Programu na poziomie powiatu, z uwzględnieniem poszczególnych 
etapów, w tym diagnozy można przedstawić w następujący sposób: 
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.
 

Diagnoza lokalna 

opracowana w ramach 

Powiatowego Progra-

mu Przeciwdziałania 

Bezrobociu 

Uchwała Rady Powia-

tu powołująca part-

nerstwo 

Realizacja projektu 

Podmioty, które mogą zostać  zaangażowane 

w opracowanie diagnozy: PUP, PCPR, OPS z 

terenu powiatu, NGOs, podmioty ES, związki 

pracodawców, szkoły wyższe,  ośrodki badaw-

cze, ośrodki diagnostyczne 

Możliwe formuły partnerstwa 

Wersja minimalna: PUP+NGOs 

Wersja pośrednia: PUP +OPSy + NGOs 

Wersja optymalna: PUP + PCPR + OPSy + NGOs 
+podmioty ES, pracodawcy, szkoły wyższe 

Realizacja projektu w partnerstwie z uwzględ-

nieniem możliwości organizacyjnych poszcze-

gólnych partnerów:  wykorzystanie danych 

agregowanych przez OPSy, PUP oraz PCPR, wy-

korzystanie znajomości środowiska beneficjen-

tów przez NGOs, opracowanie IPD w jednej z 

możliwych formuł w zależności od uwarunkowań 

lokalnych (trener pracy/ doradca zawodowy/ 

pracownik socjalny/psycholog) rola pracodaw-

ców w upowszechnianiu dobrych praktyk oraz 

przełamywaniu stereotypów, rola pracodawców 

oraz podmiotów ES w zasysaniu beneficjentów 

na rynek pracy 

Art. 12 pkt. 

9c ustawy o 

samorządzie 

powiato-

wym 

Art. 5 ustawy o 

działalności po-

żytku publiczne-

go i o wolonta-

riacie 

Art. 12 pkt. 9c 

ustawy o samo-

rządzie powia-

towym 
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Ustawa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z kolei proces implementacji Programu na poziomie gminy, z uwzględnieniem poszczegól-

nych etapów, w tym diagnozy można przedstawić w następujący sposób: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnoza lokalna 

przeprowadzona na 

podstawie uchwały 

Rady Gminy 

Uchwała Rady Gmi-

ny powołująca part-

nerstwo 

Realizacja projektu 

Podmioty, które mogą zostać  zaangażowane w 

opracowanie diagnozy: PUP, OPS NGOs, pod-

mioty ES, związki pracodawców, szkoły wyższe,  

ośrodki badawcze, ośrodki diagnostyczne 

(mniejsze prawdopodobieństwo na udział tych 

podmiotów niż w powiecie) 

Możliwe formuły partnerstwa 

Wersja minimalna: OPS+NGOs 

Wersja pośrednia: OPS + NGOs + PUP 

Wersja optymalna: OPS + PCPR + NGOs + PUP 
+podmioty ES, pracodawcy 

Realizacja projektu w partnerstwie z uwzględ-

nieniem możliwości organizacyjnych poszcze-

gólnych partnerów:  wykorzystanie danych 

agregowanych przez OPSy, ewentualnie PUP, 

wykorzystanie znajomości środowiska benefi-

cjentów przez NGOs, opracowanie IPD w jednej 

z możliwych formuł w zależności od uwarunko-

wań lokalnych (trener pracy/ doradca zawodo-

wy/ pracownik socjalny/psycholog) rola praco-

dawców w upowszechnianiu dobrych praktyk 

oraz przełamywaniu stereotypów, rola praco-

dawców oraz podmiotów ES w zasysaniu benefi-

cjentów na rynek pracy 

Art. 6 ustawy o 

samorządzie 

gminnym 

Art. 5 ustawy 

o działalności 

pożytku pu-

blicznego i o 

wolontariacie 

Ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach 
rynku pracy/Ustawa o 

rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełno-

sprawnych/ 
Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o 
wolontariacie 

 

Treść i zakres Strategii skoordynowa-

ny z lokalnymi strategiami aktywizacji 

osób niepełnosprawnych oraz Strate-

gią Rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych  

Art. 9 ust. 1 pkt. 12 
y o promocji zatrud-

nienia i instytucjach 
rynku pracy/Ustawa o 
rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych/ 
Ustawa o działalności 
pożytku publicznego i 

o wolontariacie 

Strategia przyjęta w formie 

uchwały Rady Powiatu jako 

element Powiatowej Stra-

tegii Przeciwdziałania Bez-

robociu (akt prawa miej-

scowego) 
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