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Ekspertyza przedstawia uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe związane  

z propozycjami przygotowywanego programu. Wskazuje uwarunkowania, w którym działa-

nia mogą nabrać charakteru ogólnokrajowego przy zastosowaniu różnych rozwiązań praw-

nych obecnych w polskim ustawodawstwie. Wskazano możliwe warianty montażu finanso-

wego wykorzystując wszystkie dostępne obecnie źródła finansowania tak, aby zrealizować 

działania dla niepełnosprawnych zarówno posiadających status bezrobotnego jak i poszuku-

jącego pracy. Wskazano uwarunkowania i problemy związane wszystkimi wariantami. 

 Treść ekspertyzy 
 

I. Program versus projekt – strategia działania 

 



 

 

Istotną kwestią do rozstrzygnięcia jest podjęcie decyzji, czy przedsięwzięcie nazywamy pro-

gramem czy projektem. Mimo pozorów, różnica jest zasadnicza w codziennej praktyce. Pro-

gram, z punktu widzenia sztuki zarządzania, oznacza zbiór powiązanych  

i skoordynowanych działań projektowych. Z drugiej jednak strony w polskiej rzeczywistości, 

kojarzony jest ściśle z zarządzaniem politykami publicznymi, władztwo administracji, prze-

kuwającej planowanie strategiczne na poziomie operacyjnym. Projekt natomiast,  

w założeniu ma charakter konkretnego przedsięwzięcia, służącego zrealizowaniu określone-

go celu i osiągnięciu konkretnych rezultatów.  W zasadzie projekt ma charakter realizacyjny  

i może być prowadzony przez różne podmioty publiczne i niepubliczne.  

Tym samym nazewnictwo ma określoną konotację nie tylko w wymiarze działań, ale również 

stanie prawnym. W zasadzie poczynając od przepisów dotyczących wspierania polityki roz-

woju, poprzez ustawy dotyczące wszystkich kwestii społecznych (bezrobocie, niepełno-

sprawność, pomoc społeczna etc.). 

Jednak warto zwrócić uwagę, że przyjmując nazwę programu działamy ofensywnie, narzuca-

jąc swoją narrację jako gotowy produkt polityki publicznej, z różnymi możliwościami realiza-

cyjnymi. Przyjmując miano projektu stanowi to działanie defensywne, na zasadzie wykonaw-

cy – realizatora.    

Dlatego nie ulega wątpliwości, że koncepcja programowa ma zdecydowaną przewagę, choć 

należy mieć wówczas świadomość, że program stanie się własnością władzy publicznej, do 

której można przystąpić w charakterze partnera lub realizatora. Być może ze strony społecz-

nej warto dokonać stworzenia pewnej reprezentatywnej koalicji organizacji obywatelskich, 

co w znacznym stopniu może zwiększyć szanse realizacji działań.  



 

 

Należy oprzeć się na działaniach już przyjętych przez rząd (lub, tych które będą niebawem 

przyjęte) mających istotne znaczenie w realizacji polityki rozwojowej. Oczywiście należy 

pamiętać, że nie zawsze musi to oznaczać realny wpływ, jednak ważny jest prestiż takiego 

dokumentu. Najlepszy ku temu wydaje się dokument pn.  Krajowy Plan Działań na rzecz 

Zatrudnienia na lata 2015-20171, który niebawem zostanie przyjęty przez Radę Ministrów. 

Dokument ten określa cele i kierunki krajowej polityki zatrudnienia, stanowiąc odniesienie 

do Krajowego Programu Reform oraz przygotowywanych przez instytucje unijne wytycznych 

i zaleceń w zakresie zatrudnienia. 

Warto w tym dokumencie zwrócić uwagę, na zadanie 6.13 „Wspieranie zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy”. Celem tego 

zadania jest wdrażanie i promocja ogólnopolskich i ponadregionalnych rozwiązań z zakresu 

aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób niepełnosprawnych z rzadko występują-

cymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, będącymi  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wśród różnych grup wskazano wsparcie śro-

dowiska osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małomiasteczkowych. Pada nawet 

dość konkretna liczba 2000 osób objętych tym typem działania.  

Wydaje się, że PFRON przewidywał prostą kontynuację działań systemowych realizowanych 

dotychczas w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, co już w świetle posiadanych informa-

cji wydaje się dość mało możliwe. 

Niemniej jednak, element ten – jeśli będzie eksponować kwestię rynku pracy – może być 

wehikułem do dalszych działań i realizacji programu jako wykonania postanowień Krajowego 

Planu Działań, a tym samym Krajowego Programu Reform. Nie sądzę, aby było możliwe uzu-

pełnienie programu o nowe, jednak zapis działania 6.13 jest taką podstawą, choć trudno 

orzec na ile to podstawa wystarczająco silna. Nieco trudniej znaleźć taką podstawę przy dzia-

łaniach w zakresie integracji społecznej. W Krajowym Programie Przeciwdziałania Ubóstwu  

                                                           
1
 Krajowy Plan Zatrudnienia na 2015-2017. Projekt http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-

prawnych/projekty-programow-i-inne/rajowegolanuziaanarzeczatrudnienianalata2015-2017/ 



 

 

i Wykluczeniu Społecznemu2, mamy Działanie III.4. Poprawa systemu włączania osób niepeł-

nosprawnych do życia społecznego i zawodowego, jednak wprost trudno wynieść podstawę 

poza zapisem wypracowywania i upowszechniania rozwiązań z zakresu zarządzania różno-

rodnością w miejscu pracy oraz testowanie wypracowanych rozwiązań w zakresie uwzględ-

niania potrzeb wynikających z niepełnosprawności w miejscu pracy, lub wprowadzenia no-

wego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych - zatrudnienia wspo-

maganego między innymi przy wykorzystaniu doświadczeń projektów innowacyjnych; za-

trudnienie wspomagane stanowić będzie metodę wprowadzania osoby niepełnosprawnej na 

otwarty rynek pracy, a także będzie miało na celu wspieranie jej w utrzymaniu się na tym 

rynku. Instrument ten pozwoli osobom niepełnosprawnym, posiadającym trudności w znale-

zienie i utrzymaniu zatrudnienia na podjęcie aktywności zawodowej. W Krajowym Programie 

Rozwoju Ekonomii Społecznej3 w Priorytecie II funkcjonuje zapis zapowiadający stworzenie 

systemu zatrudnienia wspomaganego, obejmującego działania przygotowujące do podjęcia 

zatrudnienia, poszukiwanie pracy, zaangażowanie pracodawcy oraz wsparcie w miejscu pra-

cy i poza nim. Ponadto zapowiedziano włączenie PES do sektora usług wspierających osoby 

niepełnosprawne w zakresie doradztwa, usług asystenckich, asystentów pracy i koordynato-

rów zatrudnienia wspomaganego. Podsumowując, należy oprzeć się o KPD Zatrudnienie 

wspierając się pozostałymi programami uznającymi kwestię za istotną.  

 

II. Możliwości wynikające z przepisów prawno-finansowych 

 

Przetworzenie programu na konkretnie działania oznacza, że musimy spojrzeć na istniejące  

możliwości prawne. Warto przy tym pamiętać, że głównym adresatem działań będą osoby 

niepełnosprawne, posiadające różny status na rynku pracy, co oznacza potrzebę poszukiwa-

nia różnych źródeł finansowania z uwagi na dość duża segmentację systemów wsparcia. Na-

leży również wziąć pod uwagę, koncepcję programu jako działania ponadregionalnego  

                                                           
2
 Uchwała nr 165 Rady Ministrów dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy 

Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji” (M.P. 
z 2014, poz. 787). 
 
3
 Uchwała Nr 164 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Krajowy 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej” (Dz. U. z 2014, poz. 811). 



 

 

o wymiarze krajowym, co implikuje również możliwości wyboru rozwiązań. W zasadzie mo-

żemy opierać się na trzech możliwościach opartych na przepisach ustawy o promocji zatrud-

nienia i instytucjach rynku pracy, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o wspieraniu za-

trudnienia osób niepełnosprawnych, oraz na regulacjach związanych z Europejskim  Fundu-

szem Społecznym. 

 

 

II.1. Możliwości z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Pierwsza możliwość, podjęcia działań o charakterze programowym, wynika z ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych możliwość tworzenia programów ogólnokrajowych. Zgodnie z art. 47 ust. 1 środki 

PFRON, w wysokości do 30% wydatków, przeznacza się m.in. na  



 

 

 realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz 

osób niepełnosprawnych przewidzianych do wdrożenia w danym roku; 

 programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej  

i zawodowej, w szczególności adresowane do osób niepełnosprawnych oraz do rodzin, 

których członkami są osoby niepełnosprawne. 

Jeśli chodzi o kwestię projektów europejskich, to możliwości w ramach Programu Operacyj-

nego Wiedza Edukacja Rozwój4 są dość ograniczone.  

Co prawda w ramach Priorytetu Inwestycyjnego: 9i. aktywne włączenie, w tym z myślą  

o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrud-

nienie pojawia się cel 5 - Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne  

i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych 

obejmujący wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie  

i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych w tym m.in.:  

 instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania  

w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,  

 instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrud-

nienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,  

 instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie 

działalności gospodarczej. 

Oraz wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu 

wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. 

Warto jednak zwrócić uwagę na zakładane wskaźniki, które pokazują rozmiar i zakres działa-

nia:  

 Liczba wypracowanych instrumentów wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na 

rynku pracy osób niepełnosprawnych – 3; 

 Liczba wypracowanych instrumentów, pozwalających na precyzyjne identyfikowanie 

osób, do których ze względu na niepełnosprawność powinny być kierowane instrumenty 

wsparcia – 1; 

                                                           
4
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, wersja przyjęta przez Komisję Europejską z 17 grudnia 2014 r.  



 

 

 Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy – 1; 

 Liczba osób, stanowiących kadrę publicznych i niepublicznych podmiotów działających na 

rzecz osób niepełnosprawnych, objętych wsparciem w programie – 7.345 (w tym Ma-

zowsze 999). 

W zasadzie tylko ostatni wskaźnik zakłada udział większej grupy uczestników w projekcie, ale 

warto zwrócić uwagę, że wskaźnik ten obejmuje prawdopodobnie również działanie odno-

szące się do szkolenia członków zespołów orzeczniczych. Oznacza to że najbliższy naszym 

zainteresowaniom typ operacji wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy  

z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, 

może objąć ok. 2-4 tys. osób, co oczywiście jest warte uwagi w dalszych rozważaniach. 

Zwłaszcza, że należy podejrzewać, iż działania te będą realizowane w trybie konkursowym. 

Druga możliwość w ramach POWER, to wskazane w ramach celu 4 (Zwiększenie zdolności 

podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób 

niepełnosprawnych) działanie na rzecz podnoszenia kompetencji osób uczestniczących  

w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości 

szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Tu przewiduje się objęcie 800 osób 

uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych objętych wspar-

ciem. Ten typ działania jest raczej poza zainteresowaniem niniejszej ekspertyzy. 

Na poziomie regionalnym w zasadzie nie wspomina się o projektach związanych z PFRON.  

W dokumentach odnosi się raczej do możliwości współfinansowania ze środków PFRON pro-

jektów z EFS bez bliższego dookreślenia.   

Druga możliwość z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych, to programy Rady Nadzorczej. Brak jest bliższych określeń odnoszących się 

do tego typu działania. Z dotychczas realizowanych programów5 wynika jednak dość duża 

swoboda działania i adresatów działań, w zasadzie luźno związana ustawą. Oznacza to moż-

liwość stosowania różnego rodzaju instrumentów. W tej konfiguracji niejasna jest jednak 

kwestia czy realizatorem programu w jakiejś część może być organizacja obywatelska. 

                                                           
5
 Obecnie realizowane są programy Aktywny samorząd, Junior - Program aktywizacji zawodowej absolwentów 

niepełnosprawnych, Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych, Program 
wsparcia międzynarodowych imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych organizowanych na terenie 
Polski Program wyrównywania różnic między regionami II oraz Wsparcie Inicjatyw. 

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/junior/106,SpistresciprogramuJUNIOR.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/junior/106,SpistresciprogramuJUNIOR.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/junior-2015/2463,JUNIOR-program-aktywizacji-zawodowej-absolwentow-niepelnosprawnych.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wsparcia-miedz/915,Programwsparciamiedzynarodowychimprezsportowychdlaosobniepelnosprawnycho.html
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/wsparcie-inicjatyw/1578,Wsparcieinicjatyw2012.html


 

 

Art. 36 ustawy wskazuje, iż zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób nie-

pełnosprawnych mogą być realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje 

pozarządowe, co dookreślone jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej6 

odwołując się do trybu ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. W tym przypadku mamy dwa aspekty. Pierwszy merytoryczny odnoszący 

się do zakresu zlecania. Mamy tu bardzo dużą paletę możliwości w tym: 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób 

niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych  

w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczegól-

nym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych 

w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej  

i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy  

z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki  

i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji; 

 organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego 

wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych -–

aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby; 

 prowadzenie różnorakich grupowych i indywidualnych zajęć. 

Wydaje się, że zakres jest dość wystarczająco zbieżny z zamierzeniami programu. Pozostaje 

drugi aspekt związany z formułą realizacji. Ograniczono tu formułę wyłącznie do zlecenia  

(a więc brak np. formuły partnerstwa), co wymaga konkursu. Nie ma natomiast przeszkody 

prawnej aby była to formuła powierzenia czyli przekazania do realizacji zadania publicznego 

wraz z pełnym finansowaniem. Warto zatem przyjrzeć się i tej ewentualności. 

 

II.2. Możliwości z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  

W ramach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy brak jest odniesień do działań o charakterze ogólnokrajowym. Istnieją środki tzw. Re-

zerwy ministra, którą służą zwiększaniu limitów w różnym charakterze zgodnie  

                                                           
6
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom 
pozarządowym (Dz. U. z 2008 nr 29 poz. 172). 



 

 

z przepisami ustawy. Element ten jest możliwy do wykorzystania jako efekt stymulujący dzia-

łania o charakterze regionalnym i lokalnym. 

Na poziomie regionalnym funkcjonować mogą natomiast programy regionalne inicjowane 

na wniosek starostów, wojewódzkiej rady rynku pracy albo wojewódzkiej komisji dialogu 

społecznego (art. 66c. ust. 1.). Programy regionalne obejmują co najmniej jeden  

z priorytetów przyjętych do realizacji w ramach regionalnego planu działań na rzecz zatrud-

nienia, zgodny z priorytetami polityki państwa w dziedzinie rynku pracy przedstawionymi  

w Krajowym Planie Działań. Tym samym istotne jest zbadanie czy regionalne plany mają od-

niesienie do kwestii aktywizacji niepełnosprawnych. Pobieżna analiza RPD wskazuje że np.  

w projekcie planu w województwie lubelskim pojawiają się niepełnosprawni w kontekście 

aktywizacji NEET (nie pracujący i nie uczący młodzi)7.  

W województwie podkarpackim w 2014 przewidziano działanie „Integracja zawodowa  

i społeczna osób niepełnosprawnych” (choć w treści odwołujące się wyłącznie do programu 

JUNIOR)8. W województwie podlaskim w działaniu drugim pojawia się zadanie Aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz poprawa dostępu do zatrudnienia.9 Wy-

daje się zatem że nie jest trudne znalezienie kontekstu osób niepełnosprawnych  

w regionach.   

Program regionalny jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w porozumieniu  

z Powiatowymi Urzędami Pracy (ust. 4.5.) 11. Programy regionalne są finansowane ze środ-

ków Funduszu Pracy, (5% limit w algorytmie na województwo) oraz mogą być wspierane 

innymi środkami. Warto zwrócić uwagę, że w katalogu wydatków Funduszu Pracy wprost 

zapisano (art. 108, ust. 1 pkt 22c) wydatki na programy regionalne bez przypisania szczegó-

łów. Również w ramach opisu programu wskazano, iż marszałek wspólnie ze  

z powiatowym urzędem pracy: uzgadnia zakres działań, którymi zostaną objęci uczestnicy 

programu regionalnego, oraz przewidywane wskaźniki efektywności programu regionalnego 

dla powiatu. Oznacza to dość daleko idącą swobodę działania w zakresie ograniczeń usta-

wowych. 
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 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok. Projekt, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. 

8
 Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia Na 2014 Rok, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.  

9
 Podlaski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok, Projekt. Wojewódzki Urząd Pracy w 

Białymstoku. 



 

 

Brak jest jednak jasnego odniesienia, czy program regionalny może być w części lub całości 

zlecany organizacjom obywatelskim. Teoretycznie art. 24 ustawy pozwalający zlecać zadania 

marszałkowi  województwa nie tworzy ograniczeń odwołując się do usług rynku pracy lub 

usług i instrumentów rynku pracy. 

Drugą możliwością do wykorzystania są programy specjalne. Są one realizowane na pozio-

mie powiatu (art. 66a). Mają one kilka zalet: 

 mają dość swobodną możliwość stosowania instrumentarium („zespół działań mających 

na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawo-

dowych oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pra-

cy”). Pojawia się np. obok usług i instrumentów rynku pracy pojęcie „specyficznych ele-

mentów wspierających zatrudnienie”. Oznacza to zgodnie z ustawą finansowanie  

z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, 

niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestni-

ków programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy (art. 2 

ust. 1, pkt 36a). Ograniczeniem w zasadzie jest kwota maksymalna na uczestnika (10-

krotnosć przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie ok. 37,8 tys.),  

a elementy specyficzne nie mogą stanowić więcej niż 20%;  

 program może składać się z modułów (zestawów działań) w celu umożliwienia dokony-

wania zmian zakresu, sposobu i harmonogramu realizacji oraz finansowania programu. 

Efekty realizacji modułu wynikają ze specyfiki zadań i mogą obejmować w szczególności 

teoretyczne lub praktyczne przygotowanie zawodowe oraz wsparcie: zatrudnienia, two-

rzenia nowych miejsc pracy lub podejmowania działalności gospodarczej; 

 osoby niepełnosprawne (bezrobotne) mają pierwszeństwo w skierowaniu do programu 

wraz z innymi osobami będącymi w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Niestety osoby 

niepełnosprawne poszukujące pracy nie są tu ujęte, choć przepisy (art. 49a) umożliwiają 

niektórym poszukującym pracy uczestnictwo w programie z finansowaniem ze środków 

Funduszu Pracy10; 
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 Przepis art. 49a odwołuje się do osób, o których mowa w art. 43. W ust. 1 tego przepisu wymienia się m.in. 
następujące kategorie: 
 uczestnicy zajęć w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa 

w przepisach o pomocy społecznej,  



 

 

 mogą być realizowane we współpracy z innymi podmiotami i partnerami lub zlecane tym 

partnerom i podmiotom w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonta-

riacie. W pierwszym przypadku kwestię tę od razu określa porozumienie zawarte przy 

konstruowaniu programu określającego w szczególności zadania realizowane przez po-

szczególne podmioty lub pracodawców, wysokość środków przeznaczonych na realizację 

poszczególnych zadań i źródła ich finansowania; 

 mogą być realizowane na obszarze kilku powiatów na podstawie stosownego porozu-

mienia. 

Program może inicjować i przygotowywać starosta (dyrektor PUP11) samodzielnie lub we  

współpracy z innymi organami, organizacjami i podmiotami zajmującymi się problematyką 

rynku pracy oraz pracodawcami. Brak dookreślenia czy starosta doprasza inne podmioty  

i organizacje czy też inicjatywa może pojawić się od tych organizacji. Należy jednak wniosko-

wać że jedno i drugie, choć oficjalną zgodę na podjęcie działań i inicjowanie programu po-

dejmuje starosta. Opracowanie programu specjalnego poprzedza się przeprowadzeniem 

analizy służącej sporządzeniu charakterystyki lokalnego rynku pracy i zidentyfikowaniu jego 

głównych problemów. Na podstawie tej analizy oraz innych badań i prognoz rynku pracy,  

oraz informacji przekazanych w szczególności przez pośrednika pracy, doradcy zawodowego  

i specjalisty do spraw rozwoju zawodowego, wyłania się grupę docelową uczestników w pro-

jekcie.  

Istotnym elementem na który warto zwrócić uwagę, że łączna kwota wydatków poniesio-

nych w roku budżetowym na realizację programów specjalnych nie może przekroczyć 10% 

wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bez-

robociu (programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywi-

zacji zawodowej). W przypadku przekroczenia limitu, powiat może starać się o wsparcie  

                                                                                                                                                                                     
 pobierający rentę szkoleniową,  
 podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpie-

czeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną 
pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem; 

Dodatkowo w ust. 3 tego przepisu wymienia się pracowników oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową 
lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, choć 
w tym przypadku należałoby zbadać czy i do nich odnosi się wspomniany przepis.  
11

 W wielu przypadkach dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy posiada dużą dozę samodzielności w działaniach, 
działając z upoważnienia Zarządu powiatu.  



 

 

z rezerwy ministra. W tym przypadku projekt ulega zaopiniowaniu przez marszałka woje-

wództwa12. Można jednak sobie wyobrazić, że wsparcie ministra z rezerwy będzie bardziej 

profilowane i może zachęcać samorządy do konstruowania programów określonego typu. 

Nie istnieją tu żadne przeszkody prawne. Istnieje natomiast kwestia woli politycznej.  

Ostatnią możliwością prawną są projekty pilotażowe, przedsięwzięcia inicjowane  

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

instytucjami rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów po-

mocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwią-

zań o charakterze systemowym. Inicjatorem programu może być zarówno minister jak rów-

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

 

II.3. Możliwości w ramach regulacji Europejskiego Funduszu Społecznego 

Obok wspomnianych w pkt. II.1. możliwości przewidzianych w Programie Operacyjnym Wie-

dza Edukacja Rozwój, istnieje ponadto komponent (Priorytet Inwestycyjny 8ii) związany  

z programem „Gwarancje dla młodzieży”13 skierowany do bezrobotnych osób młodych  

w wieku 15-29 (w szczególności do tzw. młodzież NEET, którzy nie uczestniczą w kształceniu  

i szkoleniu), aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Zaplanowano tu 

pokaźne środki w wysokości 1.757 mln euro.   

W ramach tego komponentu przewiduje się oferowanie wysokiej jakości ofert zatrudnienia, 

dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty 

pracy lub zakończenia kształcenia formalnego. Przewiduje się objęcie wsparcie docelowo 

177.025 osób bezrobotnych, oraz 21.727 osób biernych zawodowo, nieuczestniczących  

w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie. Wśród wskaźników produktu 

podaje się również liczbę osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem 

w programie, choć bez podania przybliżonego wskaźnika.  

Wsparcie ma być realizowane m.in. poprzez instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do 

osób niepełnosprawnych, w tym niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode niepełno-
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 Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrud-
nienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku, Warszawa 31 grudnia 2013 r. 
MPiPS. 
13

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Plan realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce, Warszawa, kwiecień 2014. 



 

 

sprawne w zakresie zdobycia i utrzymania zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy 

asystenta osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia standardy wyznaczone dla takiej 

usługi i doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Projekt przewiduje komponent krajowy (MPiPS) obejmujący oprócz pożyczek udzielane  

z BGK i działań OHP na poziomie krajowym, konkursy z zastosowaniem nowatorskie-

go/innowacyjnego podejścia/metod oraz z wykorzystaniem partnerstw na rzecz poprawy 

sytuacji osób młodych na rynku pracy; Przewiduje się tutaj konkursy w ramach dwóch 

ścieżek:  

(1) nowatorskie podejście w zakresie wspierania aktywizacji osób młodych,  

(2) wsparcie partnerstw i realizowanych przez nie działań na rzecz poprawy sytuacji osób 

młodych na rynku pracy.  

W ramach pierwszej ścieżki rozwiązania powinny charakteryzować się kompleksowością 

wsparcia przy wykorzystaniu niestandardowych metod, czy narzędzi. Przewiduje się stoso-

wanie kompleksowych ścieżek wsparcia, zakończonych szkoleniem połączonym z coachin-

giem/mentoringiem prowadzącym co najmniej do zaoferowania stażu/praktyki. Definicja 

podejścia niestandardowego ma zostać przedstawiona w dokumentacji konkursowej.  

W ramach drugiej ścieżki możliwe będzie wspieranie partnerstw i realizowanych przez nie 

działań na rzecz poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy. Zakłada się, iż celem part-

nerstw będzie monitorowanie sytuacji osób młodych na rynku pracy pod kątem wdrażania 

Gwarancji dla młodzieży. 

Na ten typ działania konkursowego przewiduje się kwotę ok. 25 mln euro (tj. ok. 100 mln zł). 

Uśredniony koszt wsparcia na osobę wyniesie ok. 7000 zł, co pozwoli na objęcie wsparciem 

ok. 10,7 tys. osób. Promowane (kryteria strategiczne) mają być projekty wykorzystujące 

efekty projektów innowacyjnych i/lub współpracy międzynarodowej, zrealizowanych w ra-

mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

Na poziomie regionalnym przewiduje się wsparcie konkursowe organizowane przez Woje-

wódzkie Urzędy Pracy. Wsparcie kierowane ma być od osób do 24 roku życia, których szcze-

gólna sytuacja osobista, rodzinna lub zawodowa spowodowała problemy wykluczające te 

osoby z rynku pracy, a także zagrożone wykluczeniem społecznym. Ważne jest iż nie muszą 

to być zawsze osoby zarejestrowane jako bezrobotne, ale również poszukującej pracy  



 

 

w przypadku osoby niepełnosprawnej niepozostającej w zatrudnieniu.  

Zakłada się przeznaczenie na ten cel ok. 760 mln zł, obejmując ponad 81 tys. młodych osób. 

Zarówno w konkursach krajowych jak i regionalnych uczestniczyć mogą między innymi pod-

mioty ekonomii społecznej, w tym: organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia, instytu-

cje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, gminy, pracodawcy, jak również partner-

stwa przedstawionych wcześniej podmiotów i instytucji. 

 

Warto zwrócić uwagę, że największe możliwości działania ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego, przewidziane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.  

W zasadzie, możliwe są tu dwa kierunki oddziaływania.  

 Priorytet inwestycyjny 8i. dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy  

i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 

także poprzez lokalny inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pra-

cowników 

 Priorytet inwestycyjny 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych 

szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

W pierwszym przypadku trudno określić szczegóły działań z uwagi na fakt, iż Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju nie określiło do tej pory propozycji wytycznych w tym zakresie. 

Przygotowano jedynie wytyczne odnoszące się do działań finansowanych z Funduszu Pracy, 

gdzie przewiduje się finansowanie wyłącznie działań ustawowych.  

Propozycje możemy prześledzić na przykładzie projektu Szczegółowego Opisu Priorytetów 

województwa śląskiego dla EFS14.  

Przewiduje się tam w osi priorytetowej VII - REGIONALNY RYNEK PRACY Działanie 7.1 Aktyw-

ne formy przeciwdziałania bezrobociu. W działaniu tym zaproponowano  Poddziałanie 7.1.1 

pt. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrud-

nienia - projekty konkursowe (z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia). W ramach 

tego poddziałania przewiduje się następujące typy operacji: 

 pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;  
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 Projekt Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego WERSJA 2.0 Katowice, maj 2014 r. 



 

 

 poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa;  

 identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia (np. IPD);  

 wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących, powracających na rynek pracy i na 

początkowym etapie zatrudnienia (w tym mentoring);  

 staże (minimum 6 miesięcy)/praktyki zawodowe/ przygotowanie zawodowe dorosłych;  

 szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia 9 lub zmiany kwalifikacji zawodo-

wych; organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych;  

 dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, stażu lub praktyk 

zawodowych;  

 inne aktywne instrumenty rynku pracy, zdiagnozowane na podstawie analizy potrzeb;  

 wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy; subsydiowanie zatrudnienia 

Projekty adresowane są do bezrobotnych i – co ważne – do poszukujących pracy. Wśród 

grup preferowanych wskazuje się również osoby niepełnosprawne. Brak jednak bardziej ad-

resowanych działań.  

Dużo więcej możliwości pojawia się natomiast w Priorytecie inwestycyjnym 9i aktywne włą-

czenie. Tu pojawił się projekt wytycznych horyzontalnych15. Tu wskazano instytucjom Zarzą-

dzającym (województwom) m.in. obowiązek zapewnienia wsparcia dla zatrudnienia  

i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami poprzez umożliwienie: 

a) uczestnictwa tych osób w otwartym lub chronionym rynku pracy dzięki zapewnieniu do-

stępu do usług asystenckich lub innych usług umożliwiających podjęcie lub utrzymanie 

zatrudnienia (w tym nabywanie nowych umiejętności społecznych i zawodowych, pozwa-

lających utrzymać zatrudnienie); 

b) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia w ZAZ, której może towarzyszyć 

stymulacja do zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych, w zakładzie pracy chro-

nionej lub na otwartym rynku pracy z wykorzystaniem usług, o których mowa w lit. a; 

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach WTZ z wykorzystaniem usług, o których 

mowa w lit. a; 

                                                           
15

 Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-2020, MIR Warszawa 2014 



 

 

d) wsparcia w utrzymaniu zatrudnienia w różnych formach osób z niepełnosprawnościami, 

w szczególności w początkowym okresie zatrudnienia.  

W omawianym już projekcie SzOP województwa śląskiego znajdują się takie propozycje dzia-

łań konkursowych np. Poddziałanie 9.1.2 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożo-

nych wykluczeniem społecznym – projekty pozakonkursowe, gdzie m.in. przewiduje się 

wprowadzenie, rozwijanie funkcji trenera pracy / asystenta zawodowego u pracodawcy etc.  

Nie ma jednak praktycznych wskazań o możliwości działań bardziej zintegrowanych, które 

tworzyłyby pewne całości. Ważne będą ostateczne zapisy wytycznych, ale również decyzje 

Instytucji Zarządzających odnośnie kompleksowości działań. W innym przypadku będzie to 

konkursowy chaos nie mający przełożenia na zmianę społeczną. Elementem, który mógłby 

budować spójną całość, byłaby aktywna postawa PFRON zapewniającego np. wkład własny  

w projektach pod warunkiem komplementarności czy spójności. Wymagałoby to jednak 

ofensywnej roli PFRON16. 

 

 

III. Działania ogólnokrajowe versus regionalne/lokalne – warianty działań 

 

Istotną kwestią w naszych rozważaniach jest wielkość programu, jego planowany rozmiarach 

(100 lokalnych strategii,  250 realizatorów). Wymaga to rozważenia kwestii – w kontekście 

analizy możliwości prawnych – w jaki sposób realizować działania o charakterze ogólnokra-

jowym i czy są one możliwe do wykonania w ramach jednolitego programu. Czy też należy 

wybrać wariant sumy lokalnych programów spiętych w jedną całość działania.  

 

III.1. Kompleksowy projekt w POWER (wariant 1) 

To rozwiązanie wydaje się oczywiście najprostsze. Jednorodne źródło finansowania, znane 

możliwości. Rozwiązanie to ma jednak kilka istotnych elementów, które mają charakter ne-

gatywny. Po pierwsze nie wiadomo do końca, jakie ma być konkretne przesłanie projektu 

zapisanego w fiszce projektowej. Z zapisów POWER nie jest to jasne. Za przygotowanie fiszki 
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 Przeanalizowałem również zapisy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Niestety nie widzę na chwilę 
obecną możliwości oddziaływania z wyjątkiem Lokalnych Grup Działania, które na poziomie programu ujęte są 
dość ogólnikowo. Dalsze rozważania będą możliwe po ukazaniu się szczegółowych wytycznych.  



 

 

odpowiada prawdopodobnie Biuro Osób Niepełnosprawnych, co wymagałoby wspólnej dys-

kusji. Po drugie projekt najprawdopodobniej realizowany będzie w trybie konkursowym, co 

zwiększa ryzyko nieotrzymania wsparcia. Po trzecie, nie jest do końca jasny poziom dofinan-

sowania. Nie należy spodziewać się aby był on wystarczająco wysoki, zwłaszcza, że  

w ramach celu ujęto wiele innych zadań.  

Odmianą tego wariantu jest projekt o charakterze nowatorskim realizowany w ramach Gwa-

rancji dla młodzieży (konkurs MPiPS). Można rozważać ten wariant jako rozwinięcie („twór-

cza kontynuacja”) projektu systemowego ale należy pamiętać, że można go zaadresować 

wyłącznie do osób do 24 roku życia. Zaletą obu tych wersji jest możliwość elastycznego po-

dejścia w zakresie instrumentów, jak i grup docelowych (bezrobotnych i poszukujących pra-

cy). Powstaje pytanie, czy elementem przetargowym mogłyby być dodatkowe środki  

z PFRON. 

 

III.2. Modułowy Program PFRON (wariant 2) 

Możliwe jest rozważenie modułowego programu PFRON w którym 15-20% miałoby charak-

ter koordynacji dostarczania narzędzi i animacji, oraz drugi projekt o charakterze konkurso-

wym adresowany do partnerstw lokalnych.  Zaletą jak w poprzednim wariancie jest jedno-

rodność finansowania. Wadą jest ograniczona skala środków PFRON. Nie sądzę aby fundusz 

chciał się szerzej zaangażować na większą kwotę – raczej należy rozpatrywać udział progra-

mu jako elementu dodatkowego w innych działaniach, choć oczywiście nie należy go jedno-

znacznie wykluczać. Wadą jest również niejednoznaczność odnośnie uczestnictwa partne-

rów,  choć ta ostatnia przeszkoda może zostać łatwo wyjaśniona w kontaktach z Zarządem 

PFRON. 

 

III.3. Program PFRON i RPO (wariant 3) 

Wariant ten jest trochę bardziej skomplikowany. Polega on na stworzenie programu PFRON 

o charakterze koordynacyjnym i wspierającym będący wkładem PFRON do projektów  

w Regionalnych Programach Operacyjnych, o ile spełnią one wspólne warunki. Warto zwró-

cić uwagę, że w projektach regionalnych władze wojewódzkie muszą zapewnić wkład krajo-



 

 

wy w wysokości 15%, zaś projektodawcy wkład własny w projektach do 5% obie te sytuacje 

można próbować wykorzystać.  

Pierwsza możliwość, wymagająca dość ofensywnej postawy PFRON do oferta do 16 marszał-

ków stworzenia ścieżki projektu systemowego z zapewnieniem całości lub części wkładu kra-

jowego. Powinna to być przedyskutowana z partnerami oferta, skierowana do Instytucji Za-

rządzających RPO z ofertą współudziału, o ile pojawi się ścieżka zintegrowanych projektów 

skierowanych do osób niepełnosprawnych (środowiska małych miasteczek i wsi). Zaletą jest 

„marchewka” w postaci możliwości zapewnienia wkładu krajowego, oraz możliwość monta-

żu środków. Ograniczeniem jest podjęcie decyzji o charakterze stricte „politycznym”, co do 

takiej konstrukcji. Ograniczeniem jest również postawienie na projekty o charakterze kon-

kursowym, co ogranicza możliwość systemowego działania.  

Druga możliwość to zaproponowanie również Instytucjom Zarządzającym ścieżki konkurso-

wej np. projektów publiczno-społecznych na poziomie powiatów,  z możliwością pokrycia 

wkładu własnego w przypadku wyboru takiego typu projektów. W jednej i w drugiej sytuacji 

inicjatywa jest po stronie PFRON. Środki komponentu krajowego stanowiłyby wsparcie mery-

toryczne działań w regionach w tym działania koordynacyjne. Musiałoby również nastąpić 

wypracowanie wspólnej publiczno-społecznej formuły działań koordynacyjnych na poziomie 

krajowym.  

Poniżej przykłady trzech Regionalnych Programów Operacyjnych, i typów wsparcia w Priory-

tetach inwestycyjnych 8 i 9 odnoszących się do osób niepełnosprawnych.  

Warto zwrócić uwagę, że beneficjentami zatrudnieniowych w RPO  będą osoby bezrobotne, 

w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-

ku pracy znajdą się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagają-

cy wsparcia) oddalenia od rynku pracy, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy  

w wieku powyżej 29 roku życia należące do następujących grup: 

 osoby od 50 roku życia;  

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 kobiety; 

 osoby niepełnosprawne; 

 osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, 



 

 

oraz rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wiel-

kości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup. 

Oznacza to, możliwość objęcia działaniem nie tylko bezrobotnych ale i poszukujących pracy. 

 

Tab.1 Przykłady 3 RPO w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 

Region Priorytet inwestycyjny Typ wsparcia Wskaźniki 

Regionalny 
Program 
Operacyjny 
Województwa 
Opolskiego na 
lata 2014-2020 
(RPO WO 2014-
2020) wersja 
zatwierdzona 
przez Komisję 
Europejską 
 

Priorytet inwestycyjny 8i 
Dostęp do zatrudnienia 
dla osób poszukujących 
pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym dłu-
gotrwale bezrobotnych 
oraz oddalonych od 
rynku pracy, także po-
przez lokalne inicjatywy 
na rzecz zatrudnienia 
oraz wspieranie mobil-
ności pracowników 

Wspierane będą osoby niepełno-
sprawne, głównie w zakresie 
wsparcia umożliwiającego ich 
sprawne funkcjonowanie na 
otwartym rynku pracy, w tym 
zatrudnienie wspomagane; Brak 
instrumentów adresowanych 
wprost do osób niepełnospraw-
nych. 
 

Liczba osób z niepełno-
sprawnościami objętych 
wsparciem w programie – 
1.240 (4,8% ogółu wspie-
ranych) 

Priorytet inwestycyjny 9i 
Aktywne włączenie, w 
tym z myślą o promowa-
niu równych szans oraz 
aktywnego uczestnictwa 
i zwiększaniu szans na 
zatrudnienie. W ramach 
PI 9i zostaną podjęte 
działania zmierzające do 
zwiększenia aktywności 
społecznej i gotowości 
do podjęcia pracy wśród 
osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem 
społecznym. Ze wsparcia 
będą korzystały przede 
wszystkim osoby defa-
woryzowane na rynku 
pracy, tj.: m.in. niepeł-
nosprawni, w tym z nie-
pełnosprawnościami 
rzadkimi i sprzężonymi 

programy ukierunkowane na 
aktywizację społeczno-zawodową 
z zastosowaniem instrumentów 
m.in. aktywizacji edukacyjnej, 
społecznej, zawodowej;  
- usługi reintegracji i aktywizacji 
społeczno-zawodowej w szcze-
gólności w CIS, KIS, ZAZ, WTZ;  

Liczba osób z niepełno-
sprawnościami objętych 
wsparciem w programie 
1.180 (20% ogółu wspie-
ranych) 

Regionalny Pro-
gram 
Operacyjny 
– Lubuskie 2020 
 

Priorytet inwestycyjny 
8i Cel szczegółowy: Pod-
niesienie zdolności do 
zatrudnienia osób pozo-
stających bez pracy 
znajdujących się w 
szczególnie niekorzystnej 
sytuacji na rynku pracy, 
tj. kobiet, osób w wieku  
50+, niepełnosprawnych, 

W ramach PI 8i  
będą realizowane działania skie-
rowane do osób pozostających 
bez zatrudnienia w powiązaniu ze 
zdiagnozowanymi potrzebami 
rynku pracy.  
- instrumenty i usługi rynku pracy 
skierowane do osób  niepełno-
sprawnych niwelowanie barier 
jakie napotykają osoby niepełno-

Liczba osób z niepełno-
sprawnościami  
objętych wsparciem w 
programie - 3 .41 (21,7% 
ogółu wspieranych) 
 



 

 

długotrwale bezrobot-
nych i osób o niskich 
kwalifikacjach 
 

sprawne w zakresie zdobycia  i 
utrzymania zatrudnienia, m.in. 
doposażenie stanowiska pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

P9ii Wzrost zdolności do 
zatrudnienia osób zagro-
żonych ubóstwem i  
Wykluczeniem społecz-
nym 
 

Programy na rzecz integracji osób 
i rodzin wykluczonych i zagrożo-
nych wykluczeniem  
społecznym ukierunkowane na 
aktywizację społeczno- zawodo-
wą wykorzystującą instrumenty 
aktywizacji edukacyjnej, społecz-
nej, zawodowej ; realizowane 
przez ośrodki pomocy społecznej 
i powiatowe centra pomocy ro-
dzinie poprzez kontrakt socjalny, 
program aktywności lokalnej, 
program integracji społecznej i 
zawodowej osób niepełnospraw-
nych 

Liczba osób niepełno-
sprawnych  
objętych wsparciem w 
programie – 3.88 (19,4% 
ogółu wspieranych). 

Regionalny Pro-
gram Operacyjny  
Województwa  
Podkarpackiego 
na lata 2014 
- 2020 
 

Dostęp do zatrudnienia 
dla osób poszukujących 
pracy i osób biernych 
zawodowo, w tym dłu-
gotrwale bezrobotnych 
oraz  
oddalonych od rynku 
pracy, także poprzez 
lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz 
wspieranie mobilności 
pracowników   

Programy aktywizacji zawodowej 
obejmujące jedną lub kilka z na-
stępujących form wsparcia 
Wsparcie adaptacyjne może 
obejmować doradztwo, szkolenia 
oraz wsparcie indywidualnego 
opiekuna, w przypadku osób 
niepełnosprawnych finansowanie  
pracy asystenta osoby niepełno-
sprawnej oraz doposażenie sta-
nowiska pracy do 
potrzeb osób niepełnosprawnych 

Liczba osób z  
niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w 
programie - 424 (2,46% 
ogółu wspieranych) 



 

 

 Aktywne włączenie, w 
tym z myślą o promowa-
niu równych  
szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększa-
niu szans  
na zatrudnienie 
(PI 9i) 
 

włączanie osób niepełnospraw-
nych w zajęcia 
na rzecz aktywizacji zawodowej,  
realizowane w warsztatach tera-
pii zajęciowej poprzez finanso-
wanie zajęć związanych  
z uczestnictwem w WTZ (w zakre-
sie nie finansowanym przez 
PFRON) oraz działań na  
rzecz aktywnej integracji dotych-
czas nie oferowanych przez WTZ 
(np. zajęcia  
aktywizacyjne), stanowiących 
poszerzenie oferty WTZ 
- organizacja i finansowanie usług 
wspierających aktywizację zawo-
dową osób  
niepełnosprawnych, w tym np. 
trenera pracy i/lub doradcy za-
wodowego 
- finansowanie programów za-
trudnienia wspomaganego dla 
osób niepełnosprawnych 
- wsparcie działalności w zakresie 
reintegracji zawodowej i społecz-
nej, w szczególności prowadzonej 
przez takie podmioty jak Zakłady 
Aktywności Zawodowej, Kluby 
oraz  
Centra Integracji Społecznej, w 
tym rozwój i upowszechniania 
zatrudnienia wspieranego 
 

Liczba osób  
z niepełnosprawnościami  
objętych wsparciem w 
programie 3835 (23,2% 
ogółu wspieranych) 

 

W zasadzie koncepcje w RPO są dość podobne (niektóre jak na Podkarpaciu zawierają nieco 

więcej szczegółów w zakresie form wsparcia. Faktycznie decydujące będą tu wytyczne hory-

zontalne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. W kilku programach wprost zapisano: 

„Przedsięwzięcia w ramach PI 8i w zakresie aktywizacji zawodowej będą uwzględniały efek-

tywność zatrudnieniową, której jednolita metodologia pomiaru, a także sposób wskazywania 

wartości minimalnych będą określone w odpowiednich wytycznych Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju”. Ciekawą informacją pojawiającą się w programach (np. RPO Opole) są zapisy, iż 

„Poprawa efektywności usług oferowanych w ramach aktywizacji zawodowej może nastąpić 

również poprzez powierzenie realizacji wsparcia np. operatorom, którzy będą je kierować  



 

 

w całości do określonej grupy docelowej (np. osób niepełnosprawnych). Dzięki takiemu po-

dejściu uwzględnione zostaną specyficzne potrzeby danej grupy oraz zastosowane instru-

menty adekwatne do jej możliwości”.   

Daje to wyraźną szansę oddziaływania, tym bardziej że programy zakładają dość wysoki 

wskaźnik udziału osób niepełnosprawnych w realizowanych projektach i oczekiwanych rezul-

tatach programu zwłaszcza w ramach CT9.  

  

III.4. Fundusz Pracy, PFRON i Programy regionalne FP (wariant 4) 

Ten wariant jak i następny próbuje kojarzyć środki PFRON i Funduszu Pracy. W tym przypad-

ku Program PFRON miałby również charakter modułowy. Pierwszy o charakterze koordyna-

cyjnym (10-15%) na wsparcie regionów i drugi obejmujący dodatkowe wsparcie PFRON pro-

gramów  regionalnych z Funduszu Pracy. Tym samym z jednej strony byłoby to umożliwienie 

działań w regionach zarówno dla osób bezrobotnych jak i poszukujących pracę. Możliwe jest 

oczywiście wariant samego programu regionalnego wspartego rezerwą ministra pracy, ale 

należy pamiętać, że wówczas musiałby on ograniczyć się wyłącznie do osób bezrobotnych. 

Oczywiście można rozszerzyć te działania o osoby poszukujące pracy niepełnosprawne ale 

źródłem działań może być wówczas tylko PFRON. 

Tak czy inaczej musi istnieć dodatkowy impuls finansowy (rezerwa MPiPS, środki PFRON)  

z poziomu krajowego zachęcający regiony do podjęcia działań.  

 

III.5. Fundusz Pracy, PFRON i Programy specjalne FP (wariant 5) 

Wariant ten w istocie podobny jest do poprzedniego, z tym że w miejsce programów regio-

nalnych dofinansowanie ze źródeł PFRON otrzymałyby programy specjalne. W tym wariancie 

praca organizacyjna byłaby dużo bardziej pracochłonna ponieważ odbywałaby się nie z wo-

jewództwami, a z powiatami, choć należy przyznać jest dużo bardziej elastyczna  

i umożliwia dopasowanie do poszczególnych obszarów i grup. Oczywiście warto by również 

skomponować to działanie z dofinansowaniem z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

co w znaczący sposób zachęciłoby powiaty do reakcji. Oznaczałoby to że Minister  Pracy  

i Polityki Społecznej ogłasza w swoim komunikacie, że dofinansowuje programy specjalne, 

które spełnią określone warunki (aktywizacja niepełnosprawnych, partnerstwa etc.). Działa-



 

 

nie takie jest dopuszczalne prawnie, a tym samym tworzyłoby możliwość wchodzenia tych 

powiatów (lub grup powiatów), które zostałyby przekonane oraz gdy istniałyby zasoby lokal-

ne do działania.  Krótko mówiąc oferta ministra (FP, PFRON) oczekiwałaby na reakcję środo-

wisk lokalnych.  

Warto zwrócić uwagę, że prawo pozwala również współfinansowanie programów specjal-

nych innymi środkami (PFRON, EFS) co zwiększałoby możliwości oddziaływania.       

W obu ostatnich wariantach niezbędne byłoby porozumienie organizacji obywatelskich  

i ministra pracy co do szczegółów programu i środków finansowych. 

 

IV. Działania organizacyjne 

 

W każdym z wariantów należy wyodrębnić dwa poziomy i dwie sfery działania. Poziom kra-

jowy i poziom regionalny/lokalny oraz sferę działań merytorycznych i działań finansowych.  

Nie ma wątpliwości że na poziomie krajowym niezbędne jest oszacowanie niezbędnych za-

sobów do realizacji programu, które mają na celu jego koordynację – dostarczenie know how 

(metodyka, standardy, przepływ informacji pomiędzy partnerstwami) oraz wsparcie anima-

cyjne do regionów. Działania na poziomie partnerstw muszą zostać podjęte siłami lokalnymi 

z naciskiem na partnerstwo publiczno-społeczne.  

Oznacza to, że niezbędne jest rozgraniczenie kompetencyjne, z dużym naciskiem na funcie 

sprawcze wobec środowisk lokalnych a nie działania lokalne, które powinny być realizowane 

samodzielnie. Z poziomu krajowego istotne jest zainicjowanie wspieranie działań lokalnych  

a nie ich realizowanie. 

Działania finansowe są tu drugorzędne przebiegać bowiem będą zgodnie z procedurami 

prawnymi przewidzianymi do danego wariantu. Istotną kwestią jest uprzednie wypracowa-

nie zasad montażu finansowego, co w polskim systemie budżetowym napotykało dotychczas 

na duże trudności.  
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