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Wprowadzenie
Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Państwu materiały szkoleniowe powstałe na potrzeby
realizacji Projektu „Kluczowa rola gminy w aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczne
go w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004
– 2006.
Realizacja Projektu przypada na okres od 01.01.2006 do 31.03.2008r..
Administratorem Projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami następujące podmioty:
• Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni
Niewidomych,
• Centralny Instytut Ochrony Pracy,
• Akademia Pedagogiki Specjalnej,
• Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna,
• Związek Gmin Wiejskich RP,
• Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych,
• Fundacja Promocji Gmin Polskich.
Zasadniczym celem realizowanego Projektu jest wsparcie inicjatyw
prowadzących do powstawania spółdzielni socjalnych osób niepełnosprawnych, w szczególności w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych, poprzez udzielanie wsparcia informacyjnego i szkoleniowego.
Wsparcie to kierowane jest do przedstawicieli administracji lokalnej, mających stworzyć podstawowe zaplecze działalności spółdzielni socjalnych
oraz do osób (zwłaszcza niepełnosprawnych) zainteresowanych tworzeniem i działaniem w spółdzielniach socjalnych.
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Prezentowane materiały służyły realizacji dwóch cykli szkoleniowych
przeznaczonych dla przedstawicieli administracji gminnej oraz kadry
spółdzielni socjalnych. Szkolenia pierwszego cyklu przeprowadzone zostały w czerwcu i lipcu, a drugiego w okresie sierpień – październik 2007
roku.
W naszej ocenie materiały te niosą ze sobą treści ważne dla osób pragnących promować gospodarkę społeczną na terenie gmin, dlatego też
zdecydowaliśmy się na ich rozpowszechnienie.
Dr inż. Piotr Radecki
Koordynator Projektu ze strony KIG-R
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Rozdział I.
Osoby niepełnosprawne: problemy, potrzeby i możliwości
zawodowe
Opracował dr Tadeusz Majewski
Niezależny Ekspert w dziedzinie rehabilitacji społecznej i zawodowej
osób niepełnosprawnych

1.1. Wprowadzenie do problematyki niepełnosprawności
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełno
sprawności i Zdrowia1 Światowej Organizacji Zdrowia z 2001 r. – niepełnosprawność ma trzy wymiary, a mianowicie: wymiar biologiczny, osobisty
(indywidualny) i społeczny. Istotę niepełnosprawności stanowi odchylenie
od normalnego poziomu funkcjonowania w wymienionych trzech wymiarach, lub tylko w niektórych z nich. Odchylenia w tych wymiarach mogą
przyjąć następujące formy:
W wymiarze biologicznym jest to: zniesienie, ograniczenie lub zaburzenie przebiegu czynności organizmu, na skutek uszkodzenia struktury
jego narządów.
1. W wymiarze osobistym jest to ograniczenie aktywności w ogóle, a
w szczególności utrudnienie, ograniczenie lub nawet uniemożliwienie wykonywania niektórych zadań życiowych i zawodowych.
Skrajnym przykładem jest niezdolność do samodzielnej egzystencji
i uzależnienie od innych osób.
1
International Classification of Functioning, Disability and Health. World Health Organisation. Geneve 2001.

9

Tadeusz Majewski

2. W wymiarze społecznym jest to ograniczenie uczestnictwa w życiu
społecznym swojego środowiska. Skrajnym przejawem tego ograniczenia jest bierność społeczna, czyli brak inicjatywy i nawiązywania
kontaktów z innymi osobami, brak zainteresowania życiem społecznym, politycznym, kulturalnym itp. Prowadzi to zwykle do wykluczenia społecznego, przejawiającego się w braku akceptacji i niewłączaniem się w zwykłe przejawy życia społeczności lokalnej.
3. Niepełnosprawność organizmu we wszystkich trzech wymiarach
może przyjąć różne stopnie. Decydują o tym w znacznym stopniu
czynniki środowiskowe i czynniki indywidualne (cechy osobiste).
Jeśli chodzi o czynniki środowiskowe, to są to cechy środowiska fizycznego i społecznego, w którym osoba niepełnosprawna mieszka i prowadzi
swoje życie. Są to:
1. Różne bariery architektoniczne i urbanistyczne – utrudnienia w dostępności do różnych obiektów oraz w poruszaniu się w fizycznym
środowisku, które zwykle zbudowane jest według zasad funkcjonowania człowieka sprawnego.
2. Niewłaściwe postawy – stosunek otoczenia do osób niepełnosprawnych.
3. Brak dostępności do systemu edukacji, rehabilitacji i pomocy dla
osób niepełnosprawnych.
4. Czynniki te mogą ułatwiać lub ograniczać funkcjonowanie osoby
niepełnosprawnej w życiu osobistym, zawodowym i społecznym.
Jeśli chodzi o cechy osobiste, mające określony wpływ na poziom
funkcjonowania człowieka, to jest to: wiek, płeć, wykształcenie, zawód,
dotychczasowe doświadczenie życiowe, aktualna sytuacja życiowa i społeczna.
Na osoby niepełnosprawne trzeba więc patrzeć z wielu punktów widzenia biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą pogłębiać lub
łagodzić stopień niepełnosprawności i wynikające z niego problemy i potrzeby.
Niepełnosprawność organizmu powoduje więc pewne konsekwencje
dla funkcjonowania człowieka w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i społecznego. Mogą one przyjąć formę utrudnienia, ograniczenia
lub uniemożliwienia funkcjonowania na poziomie uważanym za normalny dla człowieka, biorąc pod uwagę jego wiek i płeć.
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1. Utrudnienie występuje wówczas, gdy osoba niepełnosprawna ma
możliwość wypełniania codziennych zadań, pracy zawodowej lub
uczestniczenia w wydarzeniach społecznych, lecz z większymi trudnościami.
2. Ograniczenie występuje wówczas, gdy ma ona możliwość wykonywania codziennych zadań, pracy zawodowej lub uczestniczenia w
wydarzeniach społecznych, lecz w niepełnym lub ograniczonym zakresie.
3. Uniemożliwienie występuje wówczas, gdy nie jest ona zdolna samodzielnie wykonywać codzienne zadania, pracę zawodową lub
uczestniczyć w wydarzeniach społecznych. W konkretnym przypadku osoba niepełnosprawna może mieć w jednych sferach życia
tylko utrudnienia, w innych ograniczenia, a jeszcze w innych uniemożliwienia.
W zależności od stopnia ograniczenia możliwości samodzielnego wykonywania codziennych zadań, pracy zawodowej lub uczestniczenia w
wydarzeniach społecznych może zachodzić konieczność:
1. Częściowej lub okresowej pomocy innej osoby dla zapewnienia egzystencji i wypełniania ról społecznych.
2. Stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby dla zapewnienia
egzystencji i wypełniania ról społecznych.
Z reguły większość osób niepełnosprawnych potrzebuje różnych form
pomocy i wsparcia ze strony społeczeństwa dla rozwiązania problemów
i zaspokojenia potrzeb związanych z niepełnosprawnością. Może to być
pomoc i wsparcie w formie stosownej edukacji, rehabilitacji, szkolenia zawodowego, pomocy w uzyskaniu pracy, usług asystenta osobistego, zaopatrzenia w sprzęt techniczny i rehabilitacyjny itp.

1.2. Zróżnicowanie populacji osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne stanowią populację bardzo zróżnicowaną pod
wieloma względami, a mianowicie pod względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, okresu życia, w którym ona wystąpiła, czynników społecznych obejmujących takie czynniki, jak: stan rodzinny miejsce zamieszkania, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
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1.2.1. Podział osób niepełnosprawnych ze względu na rodzaj niepełnosprawności
Biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, czyli uszkodzenia poszczególnych narządów i ich czynności, osoby niepełnosprawne można
podzielić na:
1. Osoby z uszkodzeniem narządu ruchu – z niepełnosprawnością
motoryczną, do których należą:
• osoby z uszkodzeniem kończyn dolnych,
• osoby z uszkodzeniem kończyn górnych.
2. Osoby z uszkodzeniem narządów wewnętrznych organizmu.
3. Osoby z uszkodzeniem narządu wzroku, do których należą:
• osoby niewidome,
• osoby słabowidzące.
4. Osoby z uszkodzeniem narządu słuchu, do których należą:
• osoby niesłyszące (głuche),
• osoby słabosłyszące.
5. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną – umysłowo upośledzone, do których należą:
• osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• osoby z niepełnosprawnością intelektualną – umysłowo upośledzone w stopniu głębszym.
6. Osoby z zaburzeniami psychicznymi – osoby psychicznie chore.
7. Osoby ze złożoną niepełnosprawnością, do których należą osoby z
uszkodzeniem kilku narządów i ich czynności lub z dodatkowo różnymi przewlekłymi chorobami, np. osoby głuchoniewidome, osoby
niewidome z niepełnosprawnością intelektualną, osoby z uszkodzonym narządem ruchu z zaburzeniami psychicznymi itp.
Poszczególne rodzaje niepełnosprawności powodują w różnym stopniu trudności, ograniczenia lub uniemożliwienia funkcjonowania w sytuacjach życia codziennego, zawodowego i społecznego. To zróżnicowanie
wyznacza rodzaj i zakres wsparcia i pomocy, jakie potrzebują poszczególne osoby niepełnosprawne w aktywizacji zawodowej, a szczególnie w podjęciu zatrudnienia i efektywnym wykonywaniu zadań zawodowych.
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1.2.2. Osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością od urodzenia lub z nabytą w
późniejszym okresie życia
Niepełnosprawność może istnieć od samego urodzenia lub pojawić się
w późniejszym okresie życia człowieka. W związku z tym wśród osób niepełnosprawnych można wyróżnić:
1. Dzieci z niepełnosprawnością od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa. W tym przypadku jest ona spowodowana czynnikami genetycznymi, czynnikami wrodzonymi (szkodliwymi czynnikami w
okresie ciąży – choroba matki, używki) lub chorobami dziecięcymi.
Główny problem tych dzieci, to zapewnienie im odpowiedniej edukacji i przygotowania do życia dorosłego.
2. Osoby dorosłe, które stały się w trakcie życia niepełnosprawnymi
na skutek różnych chorób i wypadków (komunikacyjnych, przy pracy). Niepełnosprawność może pojawić się nagle w wyniku wypadku
lub stopniowo na skutek przewlekłej choroby. Są to osoby w wieku
aktywności zawodowej. Najważniejsze problemy tych osób, to przystosowanie się do życia w nowych i zmienionych warunkach. Wymagają oni różnych form rehabilitacji.
3. Osoby w starszym wieku (seniorzy), którzy stali się niepełnosprawnymi na skutek naturalnych zmian związanych ze starzeniem się
organizmu i przewlekłych chorób, które zwykle towarzyszą temu
wiekowi. Osoby takie potrzebują przede wszystkich odpowiedniej
opieki leczniczej i socjalnej.
1.2.3. Czynniki społeczne różnicujące osoby niepełnosprawne
Sytuacja społeczna różnicuje także osoby niepełnosprawne. Są wśród
nich osoby, które:
1. Posiadają rodziny, jak i samotne.
2. Mieszkają w miastach o różnej wielkości oraz na wsiach oddalonych
często od większych ośrodków.
3. Są populacją zróżnicowaną ze względu na poziom wykształcenia
oraz przygotowania do pracy i doświadczenia zawodowego.
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1.3. Problemy życiowe i zawodowe osób niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne mają takie same potrzeby życiowe, jak każda
inna osoba, niepełnosprawność powoduje jednak szereg utrudnień, ograniczeń lub nawet uniemożliwień w normalnym funkcjonowaniu w życiu
osobistym, zawodowym i społecznym. W codziennym życiu osoby niepełnosprawne napotykają więc na liczne problemy życiowe. Wszystkie te problemy wymagają rozwiązania, aby osoby niepełnosprawne mogły względnie normalnie żyć i uczestniczyć w życiu swojej społeczności.
Ponadto osoby te napotykają cały szereg problemów zawodowych.
Zaczynają się one już w momencie, kiedy młoda osoba niepełnosprawna
kończy szkołę, gimnazjum i musi zdecydować się na wybór dalszej nauki
w odpowiedniej placówce edukacyjnej z perspektywą późniejszego zatrudnienia. Trzeba więc wybrać odpowiednią szkołę o określonym profilu
zawodowym lub zdecydować się na inną formę przygotowania do pracy.
Podobne problemy z wyborem zawodu mają osoby, które w późniejszym
okresie życia stały się niepełnosprawnymi i wymagają zmiany zawodu –
przekwalifikowania.
Następnie wiele osób niepełnosprawnych może mieć problemy z
pobieraniem nauki w odpowiedniej placówce szkolnej, a więc z opanowaniem wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności oraz form
funkcjonowania w sytuacjach zawodowych. Nie zawsze szkoły ogólnodostępne są przygotowane do przyjmowania i edukacji uczniów niepełnosprawnych. Szczególnie może to dotyczyć nauczycieli i instruktorów
zawodowych, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania i nie potrafią pracować z uczniami z określonymi niepełnosprawnościami, np.
niewidomymi, niepełnosprawnymi intelektualnie (umysłowo upośledzonymi).
Szczególne problemy mają jednak osoby niepełnosprawne ze znalezieniem stosownej dla siebie pracy. Jak wiadomo – stosunek znacznej części
pracodawców do zatrudnienia tego rodzaju kandydatów do pracy jest bardzo nieprzychylny. W końcu wiele osób niepełnosprawnych ma trudności z przystosowaniem się do wykonywania zadań i obowiązków zawodowych w zakładzie pracy w początkowym okresie zatrudnienia, a także w
przystosowaniu się do fizycznego środowiska pracy – może napotykać na
bariery lub potrzebować pewnej modyfikacji stanowiska i miejsca pracy.
Inny problem to ułożenie sobie poprawnych i harmonijnych stosunków z
całym zespołem pracowniczym.
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Są to problemy, które wymagają specjalnych rozwiązań. Osoby niepełnosprawne potrzebują więc różnych form wsparcia i pomocy w ich rozwiązaniu dla uzyskania trwałego i satysfakcjonującego zatrudnienia.

1.4. Rehabilitacja jako forma pomocy dla osób niepełnosprawnych
Rehabilitacja ma na celu udzielenie pomocy w rozwiązaniu wszystkich
problemów, jakie osoby niepełnosprawne mają w związku ze swoją niepełnosprawnością. W Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z roku 19972 przyjęto następującą
definicję rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jest to zespół działań, w
szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych,
szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia,
przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich
funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
Zgodnie z tą definicją rehabilitacja ma trzy cele, a mianowicie zapewnienie osobom niepełnosprawnym:
1. Możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, który pozwoliłby
im na wykonywanie codziennych zadań życiowych i zawodowych
oraz udział w życiu społecznym.
2. Takiej samej jakości życia, jaką mają inni członkowie danej społeczności, a więc taką samą sytuację zawodową i socjalną (źródła utrzymania, mieszkanie), a także możliwości samorealizacji i poczucie
sensownego życia.
3. Integracji społecznej, czyli zaakceptowania ich przez swoją społeczność, uznanie ich praw do normalnego życia i stworzenie im warunków do uczestnictwa w życiu swojej społeczności lokalnej.
Definicja ta wymienia również różne działania, składające się na rehabilitację, które mają zapewnić realizację tych celów. Są to przede wszystkim działania organizacyjne, a więc określony system instytucji i placówek, zobowiązanych do świadczenia usług leczniczych, psychologicznych,
technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych. W zależności
od tego, jakiego rodzaju działania są podejmowane, lub jakiego rodzaju
usługi są świadczone, wyróżnia się różne aspekty procesu rehabilitacji, a
2

Dziennik Ustaw nr 123, z późn. zmianami.
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mianowicie: aspekt leczniczy, psychiczny, społeczny i zawodowy, które są
realizowane w ramach rehabilitacji leczniczej, psychologicznej, społecznej
i zawodowej.

1.5. Znaczenie rehabilitacji zawodowej dla aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych
1.5.1. Cel i etapy rehabilitacji zawodowej
Celem rehabilitacji zawodowej jest udzielanie osobom niepełnosprawnym pomocy w rozwiązaniu ich problemów zawodowych na wszystkich jej
etapach. Pomoc ta udzielana jest w formie specjalnych usług. Międzynarodowa Organizacja Pracy określa rehabilitację zawodową jako część ogól
nego procesu rehabilitacji, polegająca na udzieleniu osobie niepełnosprawnej
takich usług, jak: poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe i zatrudnie
nie, aby umożliwić jej uzyskanie, utrzymanie i awans w odpowiedniej pracy,
a przez to integrację lub reintegrację w normalne życie społeczne3. Usługi
wspomagające w tym zakresie to poradnictwo zawodowe, szkolenie zawodowe, pośrednictwo pracy, a także pomoc w przystosowaniu się do wykonywania pracy w początkowym okresie zatrudnienia w zakładzie pracy,
aby utrzymać się w zatrudnieniu przez dłuższy okres czasu. W związku z
tym w rehabilitacji zawodowej wyodrębnia się cztery etapy:
1. Pierwszy etap to poradnictwo zawodowe, polegające na udzielaniu
pomocy osobie niepełnosprawnej w wyborze lub w ponownym wyborze (zmianie) odpowiedniego dla siebie zawodu, a więc odpowiedniej szkoły zawodowej, uczelni, kursu zawodowego. Pomoc na tym
etapie jest bardzo ważna, gdyż podjęte decyzje zawodowe będą miały
duże znaczenie dla prawidłowego przebiegu następnych etapów.
2. Następny etap to przygotowanie do pracy zawodowej, polegające na
opanowaniu przez osobę niepełnosprawną niezbędnej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz form funkcjonowania i
zachowania się w sytuacjach zawodowych. Kierunek szkolenia lub
kształcenia zawodowego jest wybierany na podstawie ustaleń na
pierwszym etapie.
3
Zalecenie nr 168 dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Genewa 1983, w: Kwartalnik: Rehabilitacja Społeczna i Zawodowa nr 1-3, 1992.
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Po pomyślnym ukończeniu przygotowania do pracy następuje zatrudnienie na odpowiednio dobranym stanowisku pracy, odpowiadającym
psychofizycznym możliwościom i uzyskanym kwalifikacjom zawodowym.
Na tym etapie istotna jest pomoc w formie pośrednictwa pracy lub przygotowania jej do samodzielnego poszukiwania pracy poprzez odpowiednie przeszkolenie. Umieszczenie osoby niepełnosprawnej w odpowiedniej
pracy stanowi ukoronowanie całego procesu rehabilitacji zawodowej, lecz
jeszcze go nie kończy.
Ostatni etap stanowi pomoc w przystosowaniu zawodowym, zwłaszcza
w początkowym okresie zatrudnienia, mająca na celu udzielenie pomocy
osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu zadań zawodowych, poznaniu
nowego środowiska pracy – fizycznego i społecznego, aby mogła dobrze
wypełniać zadania pracownika i spełniać oczekiwania pracodawcy.
1.5.2. Podstawowe zasady rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych opiera się na kilku ogólnych zasadach, a mianowicie:
1. Osoby niepełnosprawne na skutek uszkodzenia organizmu, nie tracą w większości przypadków zdolności do pracy. Zachowują często
możliwość wykonywania wielu czynność i sprawność potrzebną w
wykonywaniu pracy zawodowej. Posiadają one także zdolność uczenia się i nabywania wiedzy, umiejętności i ukształtowania takich cech
osobistych, które są potrzebne do wykonywania określonej pracy w
określonych warunkach. Wiele z osób niepełnosprawnych posiada
także specjalne uzdolnienia, np. matematyczne, muzyczne, do języków obcych, kierownicze, stwarza możliwości opanowania wiedzy
i umiejętności zawodowych potrzebnych do wykonywania wysoko
kwalifikowanych prac. Wyjątki stanowią osoby niepełnosprawne
całkowicie niezdolne do pracy, na skutek poważnego uszkodzenia
organizmu i głębokiego obniżenia sprawności jego funkcjonowania.
2. Osoby niepełnosprawne mają możliwość uruchomienia pewnych
mechanizmów kompensacyjnych. Kompensacja polega na zastąpieniu uszkodzonych lub zaburzonych czynności organizmu przez inne
czynności. U podstaw kompensacji leży fakt, że organizm ludzki
charakteryzuje się pewną dynamiką i zdolnością przystosowania do
zaistniałych zmian. Dysponuje on także pewnymi rezerwami, które
17
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mogą być uruchomione i wykorzystane w razie potrzeby. Osoby niepełnosprawne mogą więc nauczyć się celowego i efektywnego wykonywania różnych czynności i zadań przy zastosowaniu trochę innej
techniki (sposobu), niż to czynią osoby pełnosprawne. Dotyczy to
także czynności i zadań zawodowych. Przykładem tego może być
wykonywanie pewnych czynności i zadań jedną ręką, zamiast dwoma, albo orientowanie się w środowisku pracy przy pomocy bodźców słuchowych i dotykowych, zamiast bodźców wzrokowych.
Ze zjawiskiem kompensacji związana jest następna zasada, dotycząca
możliwości przystosowania stanowiska pracy dla potrzeb pracownika niepełnosprawnego. Polega ona na pewnych jego zmianach i modyfikacjach
organizacyjnych, które będą kompensować pewne braki i ograniczenia
funkcjonalne pracownika niepełnosprawnego oraz umożliwiać jemu wykonywanie zadań zawodowych na normalnym poziomie. Przystosowanie
stanowiska i miejsca pracy obejmuje:
• Fizyczne przystosowanie stanowiska i miejsca pracy, a więc ich zmianę lub modyfikację, np. zamontowanie dodatkowych elementów, zamianę sygnalizacji dźwiękowej na świetlną dla pracownika głuchego,
zainstalowanie specjalnego fotela (siedziska) dla osoby z uszkodzonym narządem ruchu lub punktowego oświetlenia dla pracownika
słabo widzącego, albo odwrotnie usunięcie elementów przeszkadzających jemu wykonywanie pewnych czynności, np. stopni, poszerzenie otworów wejściowych do pomieszczeń.
• Wyposażenie pracownika niepełnosprawnego w odpowiedni specjal
ny sprzęt (rehabilitacyjny), umożliwiający wykonywanie czynności
i zadań zawodowych, np. wyposażenie pracownika niewidomego,
posługującego się komputerem w tzw. linijkę brajlowską (pokazującą tekst ukazujący się na ekranie w formie wypukłej) lub syntezator
mowy (czytający głosem ten tekst).
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1.6. Potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych
1.6.1. Potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych na poszczególnych etapach
rehabilitacji zawodowej
Problemy zawodowe, które omówiono w rozdziale 3, wyznaczają określone potrzeby zawodowe osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że wymagają one pewnego wsparcia i pomocy. Mogą to być różnego rodzaju
dodatkowe usługi, świadczone przez kompetentne osoby, zmianę lub modyfikację fizycznego i społecznego środowiska pracy itp.
Na poszczególnych etapach rehabilitacji występują specyficzne potrzeby.
1. Na etapie wyboru zawodu zaspokojenia wymagają potrzeby:
• Szczegółowej oceny zdolności do pracy – dla ustalenia faktycznych możliwości zawodowych osoby niepełnosprawnej.
• Porady zawodowej co do wyboru kierunku i rodzaju szkolenia lub
kształcenia zawodowego, zgodnie z ustalonymi możliwościami
zawodowymi. Porada musi uwzględniać z jednej strony wymagania proponowanego kierunku przygotowania zawodowego, a z
drugiej – możliwości zawodowej danej osoby niepełnosprawnej.
2. Na etapie przygotowania do pracy zaspokojenia wymagają potrzeby:
• Pomocy w dostaniu się do odpowiedniej placówki edukacyjnej,
umożliwiającej uzyskanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych (uczelnia, szkoła zawodowa, kurs zawodowy).
• Pomocy w przebiegu szkolenia zawodowego lub kształcenia –
zapewnienie właściwego procesu dydaktycznego, specjalnych
pomocy i materiałów dydaktycznych, przystosowanie fizycznego środowiska pobierania nauki do potrzeb niepełnosprawnego
ucznia lub studenta.
3. Na etapie zatrudnienia zaspokojenia wymagają potrzeby:
• Znalezienia odpowiedniego pracodawcy dla niepełnosprawnej
osoby poszukującej pracy, który dysponuje odpowiednim stanowiskiem pracy i wyraża gotowość zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego.
• Dobru stanowiska pracy i zakresu zadań zawodowych do możliwości i kwalifikacji zawodowych pracownika niepełnosprawnego.
19
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• Przystosowania miejsca i stanowiska pracy, zgodnie z potrzebami
pracownika.
• Stworzenia sprzyjających warunków pracy, eliminujących zagrożenia pogłębienia się niepełnosprawności.
4. Na etapie adaptacji zawodowej w zakładzie pracy zaspokojenia wymagają potrzeby:
• Dokładnego zapoznania z fizycznym i społecznym środowiskiem
pracy.
• Dokładnego zapoznania z zadaniami zawodowymi i skonfrontowania ich z posiadanymi możliwościami i kwalifikacjami zawodowymi. Ewentualne przeprowadzenie dodatkowego przeszkolenia na stanowisku pracy.
• Udzielenia potrzebnego wsparcia i pomocy w początkowym okresie zatrudnienia.
• Dalszego systematycznego monitorowania przebiegu zatrudnienia, aż do całkowitej stabilizacji zawodowej pracownika.
1.6.2. Zakres i rodzaj potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych
Zakres potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych zależy w pierwszej kolejności od stopnia niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany i znaczny). Ponadto decydują o nim również takie czynniki jak okres
życia nabycia niepełnosprawności, wykształcenie i posiadane już kwalifikacje zawodowe, sytuacja rodzinna, miejsce zamieszkania. W związku z
tym wśród osób niepełnosprawnych można wyróżnić, osoby które:
1. Mogą być zatrudnione na warunkach konkurencyjnych, a więc na
takich samych, jak każdy inny pracownik. Oznacza to, że mogą one
wykonywać taki sam zakres zadań zawodowych jak pracownicy
sprawni, bez żadnych zmian i modyfikacji, ani specjalnej pomocy
i wsparcia. Nie mają więc specjalnych potrzeb i nie potrzebują specjalnego wsparcia, pomocy czy dodatkowych usług.
2. Mogą również być zatrudnione na warunkach konkurencyjnych,
pod warunkiem że zapewni się im pewne przystosowanie stanowiska pracy.
3. Wymagają dobrania odpowiedniego stanowiska pracy i zadań zawodowych i przystosowania stanowiska pracy.
4. Nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych i często żadnego
doświadczenia zawodowego. Są to zwykle osoby ze znacznym, a
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także niektóre z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Potrzebują one dłuższego okresu czasu na przystosowanie się do pracy,
łącznie ze szkoleniem w miejscu pracy. Zwykle potrzebują one pomocy i wsparcia innego pracownika, pracującego okresowo razem z
pracownikiem niepełnosprawnym. Zazwyczaj wymagają przystosowania stanowiska pracy.
Jeśli chodzi o rodzaj potrzeb zawodowych, to zależy on przede wszystkim od rodzaju niepełnosprawności. Są więc one różne u osób z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością narządów wewnętrznych, z
niepełnosprawnością sensoryczną, z niepełnosprawnością psychiczną itp.

1.7. Możliwości zawodowe różnych kategorii osób
niepełnosprawnych
1.7.1. Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniem kończyn dolnych
Kończyny dolne (nogi) stanowią ważny element narządu ruchu. Dzięki nim człowiek ma możliwość wykonywania czynności lokomocyjnych,
czyli przemieszczania całego organizmu z jednego na drugie miejsce. Należą do nich takie czynności, jak: chodzenie, bieganie, skakanie, klękanie,
wchodzenie po schodach, po drabinie itp. Potrzebne są one przy wykonywaniu wielu prac zawodowych.
Osoby z uszkodzeniem kończyn dolnych mają duże możliwości zawodowe, zwłaszcza w zawodach, w których praca wykonywana jest w pozycji
siedzącej i nie wymaga częstego przemieszczania się. Przy lżejszych uszkodzeniach kończyn dolnych osoby te praktycznie nie mają większych trudności i ograniczeń w większości prac wykonywanych przez osoby sprawne.
Osoby te mają nieuszkodzone kończyny górne (ręce) i mogą wykonywać
wszystkie czynności manipulacyjne bez większych trudności.
Ich główne trudności i ograniczenia sprowadzają się tylko do dłuższego utrzymania pozycji stojącej lub do przemieszczania się po zakładzie
pracy. Zależy to tylko tego czy uszkodzeniu uległa jedna lub obie kończyny
dolne. Do głównych potrzeb zawodowych pracowników z uszkodzeniem
kończyn dolnych zwykle należy:
1. Przystosowanie miejsca pracy – zniesienie wszelkich barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych, utrudniających porusza21
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nie się po zakładzie pracy pracownikom na wózkach inwalidzkich
oraz pracownikom zaopatrzonym w protezy i posługującym kulami
lub laskami podpórczymi.
2. Przystosowanie stanowiska pracy – dokonanie pewnych jego zmian
lub modyfikacji, aby pracownik mógł bez przeszkód dojść do niego
i ulokować się przy nim oraz wygodnie i bezpiecznie wykonywać
swoje zadania zawodowe. W tym celu niektórzy pracownicy mogą
wymagać specjalnego siedziska – krzesła lub fotela rehabilitacyjnego.
1.7.2. Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniem kończyn górnych
Dzięki kończynom górnym człowiek ma możliwość wykonywania bardzo różnych ruchów i czynności manipulacyjnych przy pomocy jednej lub
obu rąk. Podobnie jak w przypadku kończyn dolnych uszkodzenie kończyn
górnych może dotyczyć jednej lub obu kończyn. Główny problem pracowników z uszkodzeniem kończy górnych to utrudnienia i ograniczenia w
wykonywaniu czynności manipulacyjnych potrzebnych do wykonywania
różnych zadań zawodowych. Nie mają one natomiast specjalnych trudności z przemieszczaniem się w przestrzeni z jednego na inne miejsce.
W przypadku uszkodzenia tylko jednej kończyny górnej możliwości
zawodowe są większe, niż w przypadku uszkodzenia obu kończyn. W takiej sytuacji wiele czynności zawodowych można wykonywać kończyną
sprawną, wykorzystując ewentualnie wspomaganie kończyny uszkodzonej
zaopatrzonej w odpowiedni aparat ortopedyczny lub protezę.
Największe możliwości zatrudnienia osób z uszkodzeniem jednej kończyny górnej stwarzają prace i zawody o charakterze umysłowym, np.:
pracownik administracyjno-biurowy, ekonomista, nauczyciel, prawnik,
doradca zawodowy, pracownik socjalny itp. Warunkiem pracy w tych zawodach jest jednak uzyskanie odpowiednich kwalifikacji, które niejednokrotnie wymagają studiów wyższych. W przemyśle, usługach lub rolnictwie prace dla osób z uszkodzoną kończyną górną muszą być szczególnie
dobrze dobrane z uwzględnieniem możliwości wykonywania ich przy pomocy jednej ręki pełnosprawnej.
Ograniczenia manipulacyjne tych osób mogą być jednak w pewnym
stopniu skompensowane przez przystosowanie stanowiska pracy, które
może umożliwić, ułatwić lub usprawnić wykonywanie niektórych ruchów
i czynności. Może ono obejmować ewentualne zwiększenie blatu stołu ro22
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boczego lub biurka dostosowane do indywidualnych potrzeb pracownika.
Może on też wymagać umieszczenia dodatkowych elementów na stanowisku pracy, które umożliwiłyby jemu wykonywanie zadań zawodowych
jedną ręką.
Mówiąc o osobach z uszkodzeniem obu kończyn górnych trzeba podkreślić, że istnieją zawody i stanowiska, przy wykonywaniu których sprawności manualne nie odgrywają tak istotnej roli, np. stanowiska kierownicze, różnego rodzaju doradcy.
1.7.3. Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniem narządów wewnętrznych
organizmu
Wśród osób niepełnosprawnych znajduje się również znaczna liczba
osób z uszkodzeniem narządów wewnętrznych. Stanowią one bardzo istotną część organizmu ludzkiego. Należą do nich: układ krążenia (serce i cały
układ naczyń krwionośnych), układ oddechowy (płuca), układ trawienny
(żołądek i cały przewód pokarmowy) i inne. Posiadają one bardzo złożoną
budowę. Spełniają one szereg bardzo istotnych dla organizmu czynności,
zaopatrując go w składniki niezbędne dla rozwoju i utrzymania się przy
życiu oraz w energię potrzebną do funkcjonowania i działania człowieka. Uszkodzenie tych narządów powoduje w różnym stopniu obniżenie
sprawności ich funkcjonowania i całego organizmu.
Przyczynami zaburzeń funkcjonowania narządów wewnętrznych są
głównie przewlekłe choroby o długotrwałym przebiegu, bez perspektywy na szybkie i pomyślne ich wyleczenie. Do takich chorób należą: astma
oskrzelowa, choroba nadciśnieniowa i wieńcowa, choroba wrzosowa, choroby onkologiczne itp. Niektóre z nich mają charakter chorób zawodowych, czyli spowodowanych rodzajem wykonywanej pracy lub warunkami, w jakich jest ona wykonywana, np. pylica węglowa u górników.
Istotną sprawą w przypadku tych osób są wskazania lekarskie co do
fizycznych i społecznych warunków pracy.
Osoby z uszkodzeniem narządów wewnętrznych mogą mieć pewne
trudności i ograniczenia w wykonywaniu pracy zawodowej, spowodowane obniżoną sprawnością ogólnego funkcjonowania organizmu. W ich
zatrudnianiu wyłaniają się dwa bardzo ważne zagadnienia, a mianowicie
konieczność:
1. Doboru zadań zawodowych do obniżonej ogólnej wydolności organizmu.
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2. Zapewnienia odpowiednich warunków pracy, a więc konieczność
dokładnego przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uwzględnianie tych zagadnień w procesie pracy zawodowej pracowników z uszkodzeniem narządów wewnętrznych ma na celu nienarażanie
ich na pogłębianie ich choroby i niepełnosprawności.
Jeśli chodzi o pierwsze zagadnienie, to przede wszystkim nie mogą one
wykonywać pracy fizycznej, wymagającej wysokiej fizycznej wydolności
wysiłkowej, a więc prac ciężkich z dużym nakładem wykonawstwa fizycznego i wydatku energetycznego. W tym aspekcie zadania zawodowe dla
pracowników z uszkodzeniem narządów wewnętrznych muszą uwzględniać nasilania się objawów chorobowych i obniżenia wydolności wysiłkowej pod wpływem wykonywania pracy. Ważną sprawą jest również z
reguły wydłużony okres regeneracji po zmęczeniu.
Dla osób z zaburzeniami funkcjonowania narządów wewnętrznych
najbardziej korzystne warunki stwarzają prace o charakterze usługowym
i umysłowym.
Pracownicy z zaburzeniami funkcjonowania narządów wewnętrznych
potrzebują również bardzo dobrych warunków pracy dla efektywnego
wykonywania pracy i nienarażania ich stanu zdrowia na pogorszenie. Na
ogół ich stan zdrowia jest bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany zewnętrznych warunków pracy (na zimno, wilgoć, kurz, brak świeżego powietrza),
które mogą okresowo pogłębiać nasilanie się objawów chorobowych, a w
konsekwencji prowadzić do pogłębienia się niepełnosprawności w ogóle.
W związku z tym trzeba zapewnić im warunki pracy z uwzględnieniem
rodzaju ich schorzenia.
Wśród osób z uszkodzeniem narządów wewnętrznych jest bardzo wiele z nieustabilizowanym stanem zdrowia i samopoczuciem. Jednego dnia
mogą czuć się zupełnie dobrze i wykonywać swoją pracę na normalnym
poziomie, a drugiego dnia złe samopoczucie, wynikające z nasilenia się
objawów chorobowych, nie pozwala im na wykonywanie pracy w ogóle
lub tylko w ograniczonym zakresie.
Szczególnego zainteresowania wymagają pracownicy ze schorzeniami kardiologicznymi. Stanowią one jedną z przyczyn niepełnosprawności i liczba osób z takimi schorzeniami stale wzrasta. Pracownicy z takimi
schorzeniami mają przeciwwskazania do nadmiernego wysiłku psychicznego. Chodzi tutaj głównie o prace stresogenne, powodujące nadmierne
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pobudzenie emocjonalne, napięcia psychiczne i stany lękowe. Powinny
więc one wykonywać prace spokojne, bez presji czasowej, w przyjaznych
warunkach społecznych, w dobrej atmosferze.
1.7.4. Możliwości zawodowe osób niewidomych
Osoby niewidome to osoby dotknięte ślepotą. Są wśród nich takie, które całkowicie nie widzą i które w poznawaniu rzeczywistości i w praktycznym działaniu opierają się na pozostałych zmysłach (zmysł dotyku, zmysł
słuch, zmysł węchu). Jest wśród nich pewien procent osób, które zachowały wzrok szczątkowy, który nie ma jednak dla nich większego znaczenia.
Pozwala on jedynie na ogólną orientację w przestrzeni, na dostrzeganie
większych przedmiotów na drodze lub ogólnych sylwetek ludzi bez możliwości dokładnego ich rozpoznawania.
Wśród osób dotkniętych ślepotą są osoby niewidome od urodzenia
lub wczesnego dzieciństwa oraz osoby, które utraciły wzrok w późniejszym okresie życia, czyli ociemniałe.
Biorąc pod uwagę wykonywanie pracy zawodowej – pracownicy niewidomi mają przede wszystkim trudności i ograniczenia w orientowaniu
się na stanowisku i w miejscu pracy drogą wzrokową. Mogą oni mieć także
trudności z wykonywaniem bardziej skomplikowanych czynności i zadań
zawodowych, w których wzrok odgrywa istotną rolę. Tego rodzaju trudności i ograniczenia osoby niewidome pokonują opanowując umiejętności wykonywania tych czynności i zadań zawodowych bez udziału wzroku.
Wykorzystują w tym celu możliwości kompensacyjne (zastępcze) pozostałych zmysłów.
Jeśli chodzi orientację w zakładzie pracy, to pracownicy niewidomi
zwykle stosunkowo łatwo opanowują umiejętność samodzielnego poruszania się w nim, pod warunkiem że zostaną dokładnie zapoznani z lokalizacją wszystkich pomieszczeń i urządzeń. Dla pracownika niewidomego
duże znaczenie ma stała lokalizacja przedmiotów (mebli) i urządzeń oraz
wyraźne wyznaczenie wewnętrznych dróg – ciągów komunikacyjnych.
Stałe przedmioty i urządzenia stanowią dla niego bowiem punkty orientacyjne, pozwalające na łatwe i bezpieczne przemieszczanie się po zakładzie
pracy. Temu celowi może także służyć zróżnicowana faktura podłogi lub
wykładzin. Tak samo większość z nich nie ma także większych trudności
z samodzielnym dojazdem do pracy, jeśli mają dogodne środki komunikacji.
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Jeśli chodzi o stanowisko pracy, to dla ułatwienia orientacji na nim
pracownicy niewidomi wymagają zwykle indywidualnego jego przystosowania. W zależności od ilości i jakości używanych przedmiotów w czasie
wykonywania zadań zawodowych, pracownik niewidomy może potrzebować większej powierzchni blatu stołu roboczego lub biurka, a także obramowania górnej i bocznej krawędzi blatu dla zapobiegania przypadkowym
zsuwaniom przedmiotów na podłogę. Niewidomy pracownik może również wymagać dodatkowych półek na stanowisku pracy dla umieszczenia
różnych narzędzi i przegródek dla umieszczania pojemników lub pudełek
z materiałami używanymi w czasie pracy.
Niewidomi pracownicy umysłowi, którzy używają komputera do wykonywania swoich zadań zawodowych, będą potrzebować dodatkowego
sprzętu adaptacyjnego. Należy do niego przede wszystkim tzw. syntezator
mowy lub monitor (linijka) brajlowski. Dzięki syntezatorowi mowy wraz z
odpowiednim oprogramowaniem tekst ukazujący się na ekranie komputera jest równocześnie odczytywany przy pomocy sztucznej mowy. Podobnie
linijka brajlowska z wypukłymi znakami umożliwia dotykowe odczytanie
tego tekstu. W ten sposób pracownik niewidomy może pisać wszelkiego
rodzaju teksty, na jakie pozwala jemu komputer, a następnie odczytywać
je w formie dźwiękowej przy pomocy syntezatora mowy lub w formie dotykowej przy pomocy linijki brajlowskiej. Do sprzętu tego należy również
skaner, drukarka czarnodrukowa i brajlowska.
Pracownik niewidomy może ponadto potrzebować w początkowym
okresie zatrudnienia większego zainteresowania ze strony pracowników
bezpośrednio nadzorujących jego pracę. Chodzi tutaj o udzielenie jemu
pomocy we włączeniu się w funkcjonowanie zakładu pracy i w realizację
jego zadań. Pomoc ta powinna przejawiać się w szczególności w:
1. Szczegółowym zapoznaniu pracownika niewidomego z zakładem
pracy, z lokalizacją różnych pomieszczeń i urządzeń, np. biura dyrektora zakładu, kierownika działu, magazynów, łazienki, szatni, a
także stanowisk pracy innych pracowników, szaf, regałów itp.
2. Zapoznaniu się z zespołem pracowniczym, a szczególnie z pracownikami, z którymi pracownik niewidomy będzie bezpośrednio współpracował i miał częsty kontakt. Chodzi o to, aby od samego początku wyjaśnić wszelkie wątpliwości ułożyć harmonijnej warunki współpracy.
3. Wzmożenie nadzoru ze strony kierownika lub majstra nad wykonywaniem zadań zawodowych przez pracownika niewidomego. W
początkowym okresie zatrudnienia może on mieć pewne trudności
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w dobrym ich wykonywaniu i wymagać częstszego instruktażu i dodatkowych wyjaśnień. Udzielenie stosownej pomocy pracownikowi
niewidomemu w początkowym okresie zatrudnienia w zakładzie
pracy ma duże znaczenie dla dalszej efektywnej jego pracy i dla rozwoju jego kariery zawodowej w tym zakładzie.
1.7.5. Możliwości zawodowe osób słabowidzących
Do słabowidzących zalicza się osoby dotknięte słabowzrocznością. Jest
to uszkodzenie wzroku, powodujące w różnym stopniu obniżenie zdolności widzenia otaczającej rzeczywistości. W każdym razie osoby takie zachowują zdolność wzrokowego spostrzegania przedmiotów, osób, zjawisk
i zdarzeń, chociaż z pewnymi trudnościami i ograniczeniami. Stanowią
one grupę bardzo zróżnicowaną, albowiem stopień obniżenia zdolności
widzenia może być różny u poszczególnych osób.
Z zawodowego punktu widzenia – słabo widzącymi są osoby, które pomimo znacznego uszkodzenia wzroku, mogą korzystać z niego dla orientacji na stanowisku i miejscu pracy oraz dla kierowania i kontrolowania
przebiegiem wykonywania pracy zawodowej. Wykonują więc one pracę
w ten sam sposób jak pracownicy widzący. Z uwagi jednak na mniejszą
sprawność funkcjonowania wzroku mogą one mieć określone trudności i
ograniczenia w spostrzeganiu różnych przedmiotów i zjawisk występujących w przebiegu pracy oraz w orientowaniu się w miejscu pracy. Można
je w znacznym stopniu złagodzić lub usunąć przez:
1. Zaopatrzenie pracowników słabowidzących w odpowiednie pomoce optyczne, poprawiające ich zdolność widzenia. Do nich należą:
okulary korygujące wady wzroku, lupy powiększające do widzenia z
bliska oraz lunety, monookulary i lornetki do widzenia do dali.
2. Zastosowanie właściwego oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach
w miejscu pracy. Najlepsze w tym przypadku jest oświetlenie jarzeniowe, które powoduje równomierne oświetlenie całego pomieszczenia bez pozostawiania miejsc zaciemnionych. Niektórzy pracownicy słabowidzący mogą potrzebować dodatkowego oświetlenia na
stanowisku pracy. W tym przypadku lepsze jest światło żarowe –
lampa z regulowanym ramieniem, z regulowanym natężeniem światła i kloszem zapobiegającym oślepieniu.
3. Zapewnienie kontrastów barwnych na stanowisku pracy dla zapewnienia lepszej orientacji. Na przykład kolor blatu biurka czy stołu
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roboczego powinien kontrastować z kolorami elementów występujących przy wykonywaniu zadań zawodowych. Najlepsze kontrasty
daje kolor biały lub żółty z czarnym, a najmniejsze kolor czarny lub
ciemno szary z kolorami brązowym i granatowym.
Przed osobami słabowidzącymi stoi otworem wiele zawodów w zależności od ich indywidualnych zdolności i cech osobowych. Słabowzroczność nie jest w tym przypadku decydującym czynnikiem, powodującym
ograniczenia w tym zakresie. A oto kilka ogólnych zasad, którymi należy
się kierować przy doborze pracy dla osób słabowidzących:
1. Rodzaj pracy (wielkość i rodzaj występujących materiałów, narzędzi) winien zapewniać im swobodne posługiwanie się wzrokiem,
bez narażania go na nadmierne przemęczanie.
2. Stanowisko i miejsce pracy powinno być dostosowane do potrzeb
wzrokowych pracownika. Chodzi tutaj o odpowiednie oświetlenie i
zastosowanie odpowiednich kontrastów barwnych.
3. Zapewnienie niezbędnego sprzętu technicznego, umożliwiającego
im wykonywanie zadań zawodowych. Jeśli chodzi o komputer, to
może stać się on narzędziem pracy pracowników słabowidzących
po zastosowaniu programu, umożliwiającego uzyskanie tekstu na
ekranie o powiększonej czcionce, dostosowanej do ich możliwości
wzrokowych.
Przy spełnieniu tych warunków – pracownicy słabowidzący mogą być
pełnosprawnymi pracownikami, osiągającymi wyniki pracy w pełni zgodne z oczekiwaniami pracodawcy.
1.7.6. Możliwości zawodowe osób niesłyszących
Osoby niesłyszące lub głuche, to osoby dotknięte głuchotą, czyli całkowitym brakiem zdolności słyszenia. Stan taki uniemożliwia im słuchową
orientację w otoczeniu i porozumiewanie się z osobami słyszącymi za pomocą mowy ustnej (dźwiękowej).
Wśród osób niesłyszących znajdują się osoby, które utraciły słuch przed
i po opanowaniu mowy ustnej. Do pierwszej grupy należą dzieci, które
urodziły się z głębokim uszkodzeniem słuchu lub nabyły je we wczesnym
dzieciństwie. W związku z tym są one zwykle równocześnie osobami niemymi – niemówiącymi, czyli głuchoniemymi. Opanowanie mowy dźwię28
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kowej jest dla nich bardzo trudne. Jeśli zakończy się powodzeniem, to ich
mowa jest zwykle niewyraźna i trudna do zrozumienia przez otoczenie.
Osoby te w porozumiewaniu się z otoczeniem posługują się wspomnianym już językiem migowym oraz odczytywaniem mowy z ust. To drugie
polega na rozumieniu mowy na podstawie spostrzegania obrazu (układu
ust) wymawianych wyrazów przez osobę mówiącą.
Drugą grupę stanowią osoby ogłuchłe, u których uszkodzenie słuchu
nastąpiło po opanowaniu mowy ustnej, a więc w wieku młodzieńczym lub
dorosłym. Osoby te nie słyszą osób mówiących do nich. Potrafią one jednak mówić i przekazywać w ten sposób informacje swojemu otoczeniu.
Jeśli chodzi o porozumiewanie się, to ma ono przede wszystkim znaczenie dla sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonywania zadań
zawodowych przez pracownika ze strony majstra, kierownika, dyrektora i
inny personel sprawujący tego rodzaju funkcje. W tego rodzaju sytuacjach
występuje wzajemne przekazywanie sobie wielu istotnych informacji. Ponadto porozumiewanie się jest istotne w pracy zespołowej, kiedy praca
jednego pracownika jest powiązana i uzależniona od pracy drugiego oraz
wymagana jest między nimi ścisła współpraca.
Trudności i ograniczenia w porozumiewaniu się z pracownikiem niesłyszanym w trakcie wykonywania pracy w zależności od jego indywidualnych możliwości można rozwiązać w różny sposób.
W przypadku pracownika głuchoniemego sposób ten musi uwzględniać przekazywanie jemu jak też odbiór od niego informacji.
1. Najskuteczniejsze w tym przypadku jest pisemne porozumiewanie
się – przekaz informacji na piśmie. Różnego rodzaju pytania, polecenia lub prośby można napisać na papierze, które pracownik
głuchoniemy może łatwo odczytać. W ten sam sposób może on
przekazywać tego rodzaju informacje swoim przełożonym i innym
pracownikom. Duże znaczenie dla wzajemnego przekazywania sobie informacji w formie pisanej ma powszechnie używany dzisiaj
komputer i jego różne funkcje.
2. Niektórzy pracownicy niesłyszący potrafią odczytywać mowę z ust.
Na podstawie obrazu ust może on rozpoznać wymawiane litery i
słowa i w ten sposób zrozumieć co się do niego mówi. Dla ułatwienia zrozumienia trzeba mówić do niego powoli i wyraźnie, używać
prostych i nieskomplikowanych słów i zdań.
3. Można też wypracować indywidualny system znaków migowych,
wypracowany na potrzeby współpracy z innymi pracownikami i dla
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dobrego funkcjonowania w zakładzie pracy. Dla tego celu można
również wykorzystać w niektórych sytuacjach zawodowy tzw. język
ciała. Jest to porozumiewanie się bez wymawiania słów, lecz przy
pomocy różnych zrozumiałych gestów wykonywanymi rękoma lub
całym ciałem. Ludzie stosują wiele takich gestów, które są powszechnie zrozumiałe, np. kiwnięcie ręką, aby ten, do którego gest jest adresowany, przyszedł lub przybliżył się.
Jeśli chodzi o pracowników ogłuchłych, są to osoby, które zwykle potrafią mówić. Problemem pozostaje natomiast sprawa przekazywania im
informacji. W tym przypadku można stosować jednostronnie wymienione sposoby porozumiewania się dla osób głuchoniemych.
Dla dobrej współpracy z pracownikami niesłyszącymi nie bez znaczenia jest pozytywna postawa całego zespołu pracowniczego. Brak orientacji
w sytuacjach społecznych w zakładzie pracy – w treści przekazywanych
sobie informacji i prowadzonych rozmów, może wywoływać u nich negatywne reakcje emocjonalne i powodować poczucie izolacji, odsunięcia,
podejrzliwości itp. Dla dobrej atmosfery i ułożenia sobie dobrych stosunków pomiędzy pracownikami niesłyszącymi i pozostałymi członkami załogi należy unikać rozmów, a także gestów, które mogą wywoływać tego
rodzaju emocje oraz podejrzliwość o nieprzychylną postawę wobec nich.
Niektórzy pracownicy niesłyszący mogą być bardzo wrażliwi na tym tle.
Osoby niesłyszące mogą pracować w wielu zawodach i na bardzo wielu
stanowiskach pracy w zależności od uzyskanych kwalifikacji zawodowych.
Potrafią one dobrze wykonywać różne zadania zawodowe oraz bez trudności poruszać się po zakładzie pracy. Mogą one jednak potrzebować pewnych
zmian organizacyjnych i technicznych w miejscu i na stanowisku pracy, aby
mogli skuteczne i bezpiecznie funkcjonować w zakładzie pracy.
Jeśli chodzi o orientację w miejscu pracy, to trzeba im zapewnić wiele
informacji, które będą dla nich dostępne drogą wzrokową. Chodzi tutaj
o różnego rodzaju napisy, tabliczki i znaki informacyjne i ostrzegawcze,
które powinny być umieszczane dla pracowników w miejscach pracy. Z
punktu widzenia pracownika niesłyszącego powinny to być wyraźne napisy o odpowiednim kontraście barwnym z tłem, umieszczane w miejscach
widocznych, ewentualnie dobrze oświetlonych, na wysokości oczu, łatwo
zwracających uwagę. Powinny to być napisy i znaki łatwo zrozumiałe.
Szczególnego zainteresowania wymaga stanowisko pracy dla pracownika niesłyszącego. Wprawdzie w procesach orientacyjnych na stanowisku
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i w miejscu pracy dominująca rola przypada zmysłowi wzroku, to jednak
zmysł słuchu ma również w nich swój udział. Jak już wspomniano – w
przebiegu wykonywania różnych czynności i operacji, w pracy maszyn
i urządzeń występuje wiele dźwięków, będących nośnikami określonych
informacji, stanowiących ważne sygnały dla pracownika. Dla pracownika niesłyszącego te wszystkie sygnały akustyczne są niedostępne, co może
mieć wpływ na poziom jego orientacji w trakcie wykonywania zadań zawodowych oraz na sam przebieg i bezpieczeństwo pracy. Szczególnej uwagi
wymaga stanowisko, które tworzą różnego rodzaju urządzenia o napędzie
elektrycznym. Zwykle są tutaj stosowane dźwiękowe sygnały ostrzegawcze
i alarmowe. W przypadku, gdy na nich pracują pracownicy niesłyszący
muszą być one zastąpione sygnałami wizualnymi (zapalenie się odpowiednich lampek).
1.7.7. Możliwości zawodowe osób słabosłyszących
Za słabosłyszące uznaje się osoby dotknięte niedosłuchem, czyli takim uszkodzeniem słuchu, które powoduje znaczne obniżenie zdolności
słyszenia, lecz jej całkowicie nie eliminuje. Może ono powodować większe
lub mniejsze trudności w orientacji słuchowej w otoczeniu i porozumiewaniu się z osobami słyszącymi. Dla ich złagodzenia osoby słabosłyszące
zaopatrywane są w aparaty słuchowe, wzmacniające siłę dźwięku. Dzięki
osiągnięciom elektroniki akustycznej istnieją dzisiaj różnego rodzaju aparaty słuchowe dla osób o różnym zakresie i stopniu uszkodzenia narządu
słuchu. Dobrze dobrany aparat słuchowy umożliwia osobie słabosłyszącej
w sprzyjających warunkach prawie normalne słuchowe orientowanie się w
otoczeniu i porozumiewaniu się z osobami słyszącymi. Zwykle osoby słabosłyszące posiadają zdolność mówienia, co ułatwia im porozumiewanie
się z innymi osobami przy pomocy mowy ustnej (dźwiękowej). Nie mają
więc one większych trudności słuchowych w sytuacjach zawodowych.
Jeśli chodzi o możliwości zawodowe osób słabosłyszących, to są one
nieograniczone. Uczniowie słabosłyszący mogą w zasadzie korzystać z
wszystkich poziomów kształcenia zawodowego i uzyskać nawet bardzo
wysokie kwalifikacje zawodowe. Zależy to raczej od ich zdolności intelektualnych, a nie od uszkodzenia słuchu. W związku z tym można spotkać
kandydatów do zatrudnienia o różnych kwalifikacjach zawodowych, potrafiących wykonywania zadania i obowiązki zawodowe na najwyższym
poziomie.
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Pracownicy słabosłyszący mogą jednak wymagać sprzyjających warunków dla porozumiewania się z innymi pracownikami i osobami, z którymi spotykają się w sytuacjach zawodowych. Wszelkiego rodzaju szumy
i hałasy występujące w środowisku pracy mogą przeszkadzać im w rozumieniu mowy tych osób. W związku z tym rozmowa z pracownikiem
słabosłyszącym powinna odbywać się w miejscu stosunkowo cichym bez
dodatkowych dźwięków, zakłócających odbiór mowy jego rozmówcy. Z
reguły niesprzyjające warunki dla rozmowy z pracownikiem słabosłyszącym występują wówczas, gdy pracuje on w pomieszczeniach wspólnych z
innymi pracownikami, którzy równocześnie odbywają rozmowy, np. telefoniczne.
Oprócz tego w rozmowie z pracownikiem słabo słyszącym należy przestrzegać następujących zasad:
1. Mówić do niego powoli i bardzo wyraźnie.
2. Mówić trochę głośniej. Siłę głosu trzeba jednak uzgodnić z pracownikiem słabosłyszącym, dostosowując ją do jego możliwości słuchowych.
3. Być zwróconym twarzą do niego. Wiele osób słabowidzących posługuje się dodatkowo odczytywaniem mowy z ust dla lepszego jej
zrozumienia.
Jeśli chodzi o przystosowanie sprzętu służącego do porozumiewania
się z innymi osobami, to pracownik słabosłyszący może wymagać stacjonarnego aparatu telefonicznego zaopatrzonego w urządzenie wzmacniające dźwięk, pozwalające na przystosowanie słyszalności – intensywności
dźwięku do jego możliwości słuchowych. To samo dotyczy aparatu komórkowego.
W zasadzie osoby słabosłyszące nie wymagają specjalnych i kosztownych przystosowań fizycznego środowiska pracy. Mogą natomiast potrzebować sprzyjających warunków pracy pod względem natężenia dźwięków. Chodzi tutaj o wyeliminowanie wszelkich szumów i hałasów, które
będą utrudniać im odróżnianie dźwiękowych sygnałów znaczących (np.
wymagających podjęcia natychmiastowego działania) od mniej ważnych.
Takimi zakłócającymi bodźcami dźwiękowymi mogą być: głośno pracująca maszyna innego pracownika, głośno grające radio itp. Usunięcie tego
rodzaju szumów i hałasów ma duże znaczenie nie tylko dla wykonywania
samych zadań zawodowych, lecz również dla bezpieczeństwa pracownika
słabosłyszącego.
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1.7.8. Możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
Niepełnosprawność intelektualna (umysłowa) lub upośledzenie umysłowe charakteryzuje się obniżoną sprawnością procesów umysłowych, a
w szczególności procesów spostrzegania, interpretowania i rozumienia
rzeczywistości, uczenia się i zapamiętywania, oceniania sytuacji, podejmowania decyzji, wyciągania wniosków, planowania, rozwiązywania problemów itp. Konsekwencją tego są trudności osób z niepełnosprawnością
intelektualną w przystosowywaniu się do wymagań życia codziennego, zawodowego i społecznego. U osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną obniżenie sprawności tych procesów jest stosunkowo niewielkie, lecz
może powodować określone konsekwencje w tym zakresie.
Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim najczęściej
zdobywa swoje kwalifikacje zawodowe w specjalnych szkołach zawodowych.
Przygotowują się tam raczej do pracy typu fizycznego. Kandydaci do zatrudnienia na otwartym rynku pracy mogą także rekrutować się z pracowników z
lekką niepełnosprawnością intelektualną zakładów pracy chronionej. Są to osoby, które obok uzyskanych kwalifikacji zawodowych, mają również określone
doświadczenie zawodowe. Praca w zakładzie pracy chronionej stworzyła im warunki do przygotowania się i do przejścia do zwykłego zakładu pracy.
Pracownicy z lekką niepełnosprawnością intelektualną potrzebują
przede wszystkim dobrze dobranego zakresu zadań zawodowych, który
będzie uwzględniał ich możliwości umysłowe. Nie mogą oni wykonywać
prac związanych z kierowaniem i zarządzaniem o wysokim stopniu odpowiedzialności. Powinni oni zaczynać pracę zawodową od mniejszego
zakresu i łatwiejszych zadań zawodowych, a następnie stopniowo je poszerzać i zwiększać stopień ich trudności. W początkowym okresie zatrudnienia mogą oni także wymagać częstszego i dokładniejszego instruktażu
w opanowaniu wszystkich potrzebnych umiejętności do wykonywania
przydzielonych zadań zawodowych. Mogą oni także wymagać pomocy w
kształtowaniu prawidłowych zachowań w różnych sytuacjach zawodowych
przez zwracanie uwagi na pewne braki i nieprawidłowości w tym zakresie.
Mogą oni wymagać również intensywniejszego nadzoru nad wykonywaną
przez nich pracą. Mogą oni bowiem zawsze mieć pewne trudności w wykonywaniu przydzielonych zadań zawodowych. Nie wszyscy z nich mogą
mieć odwagę prosić o pomoc w trudnych sytuacjach zawodowych. Trzeba
więc takie trudności dostrzegać i przychodzić im z pomocą.
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1.7.9. Możliwości zawodowe osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębszym
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębszym charakteryzuje
się obniżeniem sprawności procesów umysłowych w dużo wyższym stopniu, niż to ma miejsce w przypadku lekkiego stopnia.
Kandydaci do zatrudnienia z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, to przede wszystkim młodzież, która przygotowanie do pracy i gotowość do zatrudnienia osiągnęła w różnych placówkach o charakterze edukacyjnym i rehabilitacyjnym, w ośrodkach rehabilitacyjno-edukacyjnych,
warsztatach terapii zajęciowej i zakładach aktywności zawodowej.
Są to osoby, które:
1. Opanowały podstawowe umiejętności wykonywania różnych czynności zawodowych, które mogą następnie stanowić podstawę do
przyuczenia ich w zakładzie pracy do wykonywania konkretnych
czynności zawodowych.
2. Potrafią przez określony czas systematycznie pracować i chcą pracować.
3. Opanowały umiejętność przestrzegania pewnych ogólnych zasad
obowiązujących pracowników, określonych w regulaminie pracy, jak
systematyczna praca, dokładność wykonywania zadań, utrzymanie
porządku na stanowisku pracy, punktualność przychodzenia do pracy itp.
4. Potrafią właściwie zachowywać się w sytuacjach społecznych, a więc
w nie reagować agresywnie w kontaktach z innymi pracownikami,
reagować na uwagi, polecenia i prośby.
5. Są samodzielne w wykonywaniu czynności samoobsługowych i radzeniu sobie z problemami pojawiającymi się w codziennych sytuacjach życiowych.
Przede wszystkim pracownicy głębiej niepełnosprawni intelektualnie
wymagają skrupulatnie dobranego rodzaju i zakresu czynności i zadań zawodowych. Muszą one odpowiadać ich możliwościom psychofizycznym.
Ich wykonywanie nie może zbytnio obciążać ich psychicznie i fizycznie. W
przeciwnym razie osoby z niepełnosprawnością intelektualną stracą motywację do pracy i nie będą realizować przydzielonych zadań zawodowych.
Na początku powinna to być praca ograniczająca się do jednego lub dwóch
zadań, wykonywanych rutynowo w tej samej formie i miejscu. W miarę
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uzyskiwanych postępów liczbę zadań można zwiększać i warunki pracy
zmieniać – wykonywania zadań wykonywanych w różnych miejscach i
wymagających samodzielnego przemieszczania się po zakładzie.
Trzeba też brać pod uwagę wymiar godzin pracy. Początkowo można
zatrudniać takich pracowników w niepełnym wymiarze godzin z elastycznym wykonywaniem pracy w czasie dnia i tylko w określonych dniach
tygodnia. W ten sposób będą oni stopniowo przystosowywać się do obowiązku wykonywania pracy. Mogą oni również wymagać określonych
przerw w pracy na odpoczynek.
Z reguły pracownicy ci wymagają pewnego okresu na przyuczenie się do
wykonywania wytypowanych dla nich konkretnych czynności i zadań zawodowych. Ich opanowanie może następować stosunkowo wolno i trwać przez
dłuższy okres czasu. Mogą oni również wymagać pewnego przygotowania do
funkcjonowania w zakładzie pracy, a więc do przestrzegania zasad i zwyczajów obowiązujących w nim, systematycznego wykonywania pracy, dokładnego
wykonywania zadań zawodowych, utrzymania porządku na stanowisku pracy,
punktualności przychodzenia do pracy, przestrzegania ustalonych przerw pracy, współpracy i harmonijnego współdziałania z innymi pracownikami itp.
Przygotowanie to powinno również obejmować zapoznanie pracowników z różnymi pomieszczeniami i urządzeniami w zakładzie i ich przeznaczeniem, aby mogli możliwie samodzielnie do nich trafiać i z nich
korzystać. Z uwagi na to, że okres przystosowania się do wykonywania
zadań zawodowych może czasami trwać dosyć długo, zwykle zatrudnienie
poprzedzane jest praktykami zawodowymi lub zatrudnieniem próbnym.
Dopiero gdy pracownik sprawdzi się jest on zatrudniany na stałe.
Z uwagi na pewne problemy związane z zatrudnieniem osób głębiej
niepełnosprawnych umysłowo, pomoc i wsparcie dla pracownika i pracodawcy powinno być udzielane przez osoby, które znają problemy zawodowe tej kategorii osób niepełnosprawnych i potrafią profesjonalnie
pomagać i doradzać jak je rozwiązywać. W związku z tym w wielu krajach
stosuje się tzw. zatrudnienie wspomagane. Polega ono na zapewnieniu tym
pracownikom jak też pracodawcom pomocy i wsparcia ze strony tzw. asy
stenta zawodowego lub trenera pracy. Jego współdziałanie z pracownikiem
i pracodawcą jest intensywniejsze w początkowym okresie zatrudnienia,
a następnie stopniowo redukowane. Kończy się ono wówczas, gdy pracownik osiąga samodzielność wykonywania przydzielonych jemu zadań
zawodowych, a pracodawca jest zadowolony z jego pracy. Tego rodzaju
zatrudnienie zaczyna się również stosować u nas.
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Po zakończeniu wspomagania przez trenera pracy pracownicy głębiej niepełnosprawni umysłowo będą jednak stale wymagać wzmożonego nadzoru i kontroli wykonywania przydzielonych zadań zawodowych
ze strony kierownika lub majstra. Będą wymagać motywowania do pracy,
gdyż mogą oni łatwo tracić zainteresowanie pracą. Tak samo mogą oni
wymagać częstszego przypominania, ponownego uczenia i dodatkowego
instruktażu w trakcie wykonywania swoich zadań zawodowych.
1.7.10. Możliwości zawodowe osób z zaburzeniami psychicznymi
Zaburzenia psychiczne pojawiają się zazwyczaj w okresie dojrzałości
i aktywności zawodowej człowieka. Charakteryzują się one nieprawidłowym przebiegiem procesów psychicznych, które dezorganizują działania
i zachowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych.
Mogą to być działania i zachowania znacznie odbiegające od powszechnie przyjętych form i zasad, a więc zachowania nietypowe, dziwaczne,
nieprzystosowane i nieuzasadnione w danej sytuacji oraz często bardzo
uciążliwe dla otoczenia. Mogą one również powodować różne trudności w
systematycznym wykonywaniu różnych zadań zawodowych.
Do najcięższych postaci zaburzeń psychicznych należą choroby psy
chiczne lub psychozy. Są to zespoły określonych zaburzeń psychicznych o
różnym nasileniu. Należą do nich schizofrenia oraz aktualnie coraz częściej
pojawiająca się depresja, a także psychoza maniakalno-depresyjna. Poważniejsze problemy zawodowe występują przede wszystkim u pracowników
dotkniętych tymi chorobami.
Z punktu widzenia pracodawcy i zatrudnienia występują dwie grupy
osób z zaburzeniami psychicznymi, a mianowicie:
1. Pracownicy zakładu, którzy w trakcie zatrudnienia zachorowali. Są
wśród nich:
• Pracownicy, którzy są w trakcie leczenia i pracują bez specjalnie
długich okresów zwolnień chorobowych,
• Pracownicy ze stosunkowo dłuższą absencją chorobową, spowodowaną leczeniem w odpowiedniej placówce służby zdrowia.
Dla tych pracowników problemem może być utrzymanie się w zatrudnieniu lub powrót do pracy w swoim macierzystym zakładzie pracy.
2. Nowo przyjmowani pracownicy z zaburzeniami psychicznymi po
okresie leczenia i rehabilitacji w różnych placówkach. Mogą to być
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byli pacjenci szpitali, w których jedną z metod leczenia była terapia pracą, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, pracownicy
zakładów aktywności zawodowej lub zakładów pracy chronionej.
Tam mieli oni możliwość stopniowego przygotowania się do wykonywania pracy zawodowej i funkcjonowania w sytuacji pracy. W
ten sposób osiągnęli oni gotowość przejścia do pracy na otwartym
rynku.
Bardzo wielu pracowników z obu grup może efektywnie i z satysfakcją
dla pracodawców pracować w zwykłych zakładach pracy, jeśli spełniają
one określone warunki oraz jeśli zapewni się im odpowiednie warunki
pracy. Do pracowników tych należą osoby, u których:
• Ostre objawy chorobowe ustąpiły i są dłuższe okresy względnie normalnego funkcjonowania i zachowania się pracownika.
• Objawy chorobowe są kontrowane dzięki systematycznym zabiegom
terapeutycznym.
• Zachowana jest zdolność do wykonywania zadań zawodowych –
potrafią przez określony czas systematycznie i efektywnie pracować
i właściwie zachowywać się w czasie pracy.
• Nie występują zachowania agresywne, uniemożliwiające normalne
kontakty i współdziałanie z innymi pracownikami.
Pracownicy z zaburzeniami psychicznymi lub byli pacjenci psychiatryczni w zasadzie nie wymagają specjalnych fizycznych zmian miejsca i
stanowiska pracy. Istotne zagadnienie dla nich stanowi stworzenie odpowiednich warunków pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o zapewnienie
im pracy, która będzie sprzyjać powrotowi i poprawieniu stanu zdrowia.
Bardzo istotne w tym przypadku jest stworzenie przyjaznego społecznego
środowiska pracy.
Wielu pracowników, u którzy wystąpiły zaburzenia psychiczne, lecz
pozostają tylko pod opieką odpowiedniej placówki służby zdrowia (przychodni, szpitala), nie ma większych trudności w utrzymaniu się w zatrudnieniu i wykonywaniu dotychczasowych zadań zawodowych. Pracują oni
osiągając przeciętne i oczekiwane wyniki pracy i nie wykazują większych
zaburzeń w kontaktach społecznych.
Natomiast pracownicy po dłuższym okresie absencji chorobowej, spowodowanej koniecznością leczenia, zwykle tracą zdolność do wykonywania dotychczasowej pracy. Tacy pracownicy mogą wymagać odpowiednie37
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go okresu na przystosowanie się do ponownego podjęcia pracy w swoim
zakładzie. Mogą oni wymagać:
• Zmiany zakresu zadań zawodowych,
• Elastycznego stosowania godzin pracy, stopniowego zwiększania
godzin pracy w ciągu dnia i dni pracy w ciągu tygodnia,
• Specjalnego wsparcia ze strony kierownictwa i załogi.
• Podobna sytuacja występuje z nowozatrudnionymi osobami z zaburzeniami psychicznymi lub byłymi pacjentami psychiatrycznymi.
Mogą oni wymagać właściwego doboru zakresu zadań zawodowych,
elastycznego stosowania godzin pracy, stopniowego zwiększania godzin pracy w ciągu dnia i dni pracy w ciągu tygodnia, przerw w czasie pracy. Wielu z nich jest jednak zdolnych do pracy w normalnym
wymiarze.
Jeśli chodzi o dobór lub zmianę zadań zawodowych, to muszą one
odpowiadać możliwościom pracowników z zaburzeniami psychicznymi.
Niekoniecznie muszą oni otrzymywać tzw. lekką pracę. Czasami korzystna jest dla nich praca ruchliwa, wymagająca stosunkowo dużego wysiłku
fizycznego i skomplikowana, wymagająca pewnego wysiłku umysłowego.
Taka praca samorzutnie wyzwala zainteresowania, daje poczucie sukcesu,
co przyczynia się do lepszej samooceny i poczucia własnej wartości. Praca
lekka i prosta jest zwykle monotonna i nie ma specjalnego znaczenia terapeutycznego.
Decydujące znaczenie dla pomyślności zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi ma postawa i podejście kierownictwa zakładu i
współpracowników. Przede wszystkim pracownicy z zaburzeniami psychicznymi wymagają od nich dużego zrozumienia, szczególnie w okresach
występowania u nich niewłaściwych zachowań, np. w chwilach depresji,
podniecenia, roztargnienia itp. Oczekują oni również od kierownictwa i
załogi zachowania pewnej dyskrecji co do stanu ich zdrowia, nie lekceważenia ich jako pracowników i traktowania ich w taki sam sposób jak
innych. Niewłaściwe zachowania w środowisku pracy mogą wywoływać
niepożądane reakcje osób z problemami psychicznymi (np. zachowania
agresywne).
Istotną sprawą jest sprawowanie systematycznego i przychylnego nadzoru nad pracą pracowników z zaburzeniami psychicznymi. Chodzi o to, aby
stosunkowo wcześnie wykrywać pewne nieprawidłowości w wykonywaniu
zadań zawodowych lub w zachowaniu się w czasie pracy. Ma to służyć podej38
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mowaniu w porę odpowiednich działań korygujących i motywujących pracownika. Z uwagi na zmienność i okresowe nasilanie się pewnych objawów
chorobowych, istnieje zagrożenie wystąpienia u tych pracowników okresów
obniżonej aktywności, zaniku motywacji do pracy czy nawet rezygnacji z
pracy. Taka sytuacja wymaga wsparcia psychologicznego dla podtrzymania
prawidłowego funkcjonowania pracownika w zakładzie pracy. Sprawa ta powinna stanowić przedmiot szczególnego zainteresowania ze strony kierownictwa zakładu, personelu bezpośrednio nadzorującego i współpracującego
z osobami o problemach psychicznych. Powinni oni wówczas zachęcać, motywować, chwalić uzyskiwane efekty pracy, a nie karcić.

1.8.Podsumowanie i wnioski
Z przedstawionej analizy problemów, potrzeb i możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych nasuwa się kilka wniosków dla zwiększenia aktywności zawodowej niepełnosprawnych członków lokalnych społeczności. Przede wszystkim władze gminne powinny podejmować szereg
działań na rzecz przygotowania ich do pracy i zapewnienia im możliwie
trwałego zatrudnienia, a w szczególności powinny:
1. Sporządzić wykaz osób niepełnosprawnych w wieku aktywności
zawodowej od 16 do 60 lub 65 roku życia z podziałem na osoby z
różnymi rodzajami niepełnosprawności i stopniem niepełnosprawności.
2. Każda z tych osób powinna mieć orzeczenie powiatowych komisji
do spraw orzekania o niepełnosprawności z oceną możliwości zawodowych, potrzeb zawodowych i wskazaniami co do edukacji, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia.
3. Starać się stwarzać warunki do realizacji potrzeb zawodowych tych
osób. W tym celu powinny nawiązać kontakt z placówkami szkolenia
zawodowego, powiatowymi urzędami pracy, powiatowymi centrami
pomocy rodzinie oraz organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz osób niepełnosprawnych.
4. Wykorzystywać istniejące placówki dla podnoszenia możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych, np szkoły.
5. Aktywizować pracodawców na swoim terenie dla zapewnienia szkoleń, praktyk zawodowych, staży, a następnie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
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6. Wspierać organizacyjnie aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w ramach obowiązujących przepisów – np. działań
ośrodków pomocy społecznej.
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Rozdział II.
Prawne i finansowe aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych
– uprawnienia i obowiązki pracodawców
Opracowała mgr Ewa Brożyna
Prawnik, Konsultant ds. Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KIG-R
2.1. Prawne aspekty niepełnosprawności
Uznawanie orzeczeń innych organów orzeczniczych za odpowiednie
stopnie niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.):
I. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS:
1. Wydane w okresie od 1 września do 31 grudnia 1997 r.
a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji uznaje się za znaczny stopień niepełnosprawności,
b) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy uznaje się za umiarkowany stopień niepełnosprawności,
c) orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy uznaje się za lekki
stopień niepełnosprawności.
Podstawa prawna – § 17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad
orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu postępowania przy
orzekaniu oraz zakresu, składu i sposobu działania zespołów orzekających o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 100, poz.627).
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2. Wydane w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r.
a) orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy traktowane jest na
równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
c) orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy traktowane jest na
równi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
d) orzeczenie o celowości przekwalifikowania traktowane jest na
równi z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Podstawa prawna – art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776)
Osoby legitymujące się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i orzeczeniem o częściowej niezdolności do
pracy wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r. zachowują uprawnienia osób odpowiednio o znacznym i umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do czasu wygaśnięcia ważności tych orzeczeń – zgodnie z zasadą poszanowania praw nabytych.
3. Wydane po dniu 16 sierpnia 1998 r.
1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do
samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi ze znacznym
stopniem niepełnosprawności,
2. orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji traktowane jest na równi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
3. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy traktowane jest na
równi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
4. orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy traktowane jest na
równi z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Podstawa prawna – art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu nadanym art. 139 ustawy z dnia 24 lipca
1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową
państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668). Przepis art.139 wszedł w życie
17 sierpnia 1998 r. oraz art. 5 pkt 1a wprowadzony ustawą z dnia 15
czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo42
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łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791), który wszedł w
życie 30 lipca 2007
II. Orzeczenia wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.
(tj. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów oraz
orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego są do czasu ważności tych orzeczeń traktowane następująco:
1. orzeczenie o zaliczeniu do I gr. inwalidów traktuje się na równi z
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. orzeczenie o zaliczeniu do II gr. inwalidów traktuje się na równi z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
3. orzeczenie o zaliczeniu do III gr. inwalidów traktuje się na równi
z lekkim stopniem niepełnosprawności
4. orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, traktuje się na równi ze znacznym stopniem
niepełnosprawności – jeśli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego
5. pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie
rolnym traktuje się na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Podstawa prawna – art. 62 powołanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Trzecia grupa inwalidztwa orzeczona przez organy orzecznicze Mini
sterstwa Obrony Narodowej (wojskowe komisje lekarskie) i organy orzeczni
cze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (komisje lekarskie
MSWiA) nie jest równoznaczna z lekkim stopniem niepełnosprawności, o
którym mowa w przywołanym przepisie art. 62.
Osoby z taką grupą są zdolne do pracy poza służbą. Decydują o tym
następujące przepisy:
1. ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36/.
43

Ewa Brożyna

Art. 20 ust. 1 tej ustawy stanowi: „Ustala się trzy grupy inwalidztwa
żołnierzy całkowicie niezdolnych do służby:
1. I grupę – obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy,
2. II grupę – obejmującą częściowo niezdolnych do pracy,
3. III grupę – obejmującą zdolnych do pracy.
2. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
(Dz.U. Nr 53, poz. 214 art. 20 ust.1 pkt 3/.
Art. 20 ust.1 tej ustawy stanowi: „Ustala się trzy grupy inwalidztwa
funkcjonariuszy całkowicie niezdolnych do służby:
1. I grupę – obejmującą całkowicie niezdolnych do pracy,
2. II grupę – obejmującą częściowo niezdolnych do pracy,
3. III grupę – obejmującą zdolnych do pracy.
III grupę inwalidztwa z tytułu niezdolności do służby należy
traktować jako orzeczenie o braku niepełnosprawności, chyba że
orzeczenie zawiera równolegle kwalifikację do III gr. inwalidów z
ogólnego stanu zdrowia.
Uwaga:
Orzeczenia KRUS oraz orzeczenia innych poza lekarzem orzecznikiem
ZUS organów rentowych wydane po dniu 1 stycznia 1998 r. nie podlegają
„przełożeniu” na odpowiednie stopnie niepełnosprawności.
2.1.1. Dokumentowanie posiadania przez osobę niepełnosprawną
szczególnego schorzenia
Art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr 123, poz. 776
z późn. zm.), zawiera definicję „osoby niepełnosprawnej”, która została stworzona dla celów tej ustawy. Oznacza to, że tylko do osób, które są „osobami
niepełnosprawnymi” w rozumieniu art. 1 stosuje się przepisy ustawy i aktów
wykonawczych wydanych do niej, dotyczących m.in. uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych. Tym samym osoby, aby skorzystać z uprawnień ustanowionych w innych aktach prawnych, winne legitymować się orzeczeniami wymaganymi przez te akty prawne (np. zaliczeniem do inwalidów I
grupy w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego).
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Osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych są osoby, które spełniają łącznie dwa warunki:
• posiadają ubytek stanu zdrowia, spowodowanego trwałym lub okresowym naruszeniem sprawności organizmu w wymiarze fizycznym,
psychicznym lub umysłowym, powodującym ograniczenie bądź
uniemożliwienie wypełniania ról społecznych i zawodowych,
• uzyskały orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni
niepełnosprawności: lekkiego, umiarkowanego lub znacznego, albo
o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenia o
niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.
Łączne zaistnienie powyższych okoliczności warunkuje uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej. Nie jest zatem możliwe uznanie za niepełnosprawną (w sensie prawnym) osoby z faktycznym uszczerbkiem w stanie zdrowia, który nie został potwierdzony odpowiednim orzeczeniem.
Osoby posiadające ważne orzeczenia ustalane na podstawie ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające
niezdolność do pracy, są uznawane za osoby niepełnosprawne o odpowiednim stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji.
Ponadto — zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o rehabilitacji — osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 1 stycznia 1998 r., zaliczone zostały do jednej z grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi
w rozumieniu ustawy, jeżeli przed tą datą orzeczenie o zaliczeniu do jednej
z grup inwalidów nie utraciło mocy.
Osoby, o których stanie zdrowia orzekły przed 1 stycznia 1998 r. wojskowe komisje lekarskie i zaliczyły je do I i II grupy inwalidztwa są, zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy, osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu art.
1 ustawy.
Osoba zaliczona przez komisję wojskową do III grupy inwalidztwa jest
całkowicie niezdolna jedynie do pełnienia służby. Oznacza to, że utrzymała zdolność do pracy poza tymi służbami i jako taka nie zalicza się do osób
niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 ust. 2 ustawy.
Natomiast osoba zaliczona przez komisję wojskową do III grupy inwalidztwa na podstawie przepisów ogólnych zgodnie z przepisem art. 62
ust. 2 pkt 3 ustawy jest osobą niepełnosprawną o lekkim stopniu niepełnosprawności.
45

Ewa Brożyna

Osoby, o których stanie zdrowia orzekły wojskowe komisje lekarskie
po 1 stycznia 1998 r. nie są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu
art. 1 ustawy.
Osobami niepełnosprawnymi są również osoby, które przed 1 stycznia
1998 r. uzyskały orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym.
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby posiadające ważne
orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62, oraz orzeczenia o
niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5, mogą składać do zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów
korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
§ 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności
i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139 poz.1328), stanowi o tym, że
przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
1) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na
podstawie odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć wpływ na określanie wskazań, o których mowa
w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień;
2) ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – członka
powiatowego zespołu;
3) zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością
organizmu.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu
upływu ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o
których mowa w art. 5 i 62 ustawy.
W § 13 ust. 3 w/w rozporządzenia określono, iż orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień zawiera:
1) oznaczenie zespołu, który wydał orzeczenie;
2) datę wydania orzeczenia;
3) datę złożenia wniosku;
4) podstawę prawną wydania orzeczenia;
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5) imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
6) datę i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;
7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
8) stopień niepełnosprawności;
9) symbol przyczyny niepełnosprawności;
10) datę lub okres powstania niepełnosprawności;
11) okres, na jaki wydano orzeczenie;
12) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, określone przez
lekarza – członka powiatowego zespołu;
13) uzasadnienie;
14) pouczenie o nieprzysługującym odwołaniu;
15) podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza – członka zespołu
orzekającego.
Reasumując, w przypadku osób posiadających ważne orzeczenia innych organów orzeczniczych, niż powiatowe lub wojewódzkie zespoły do
spraw orzekania o niepełnosprawności, osoby te mogą składać do zespołów wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań. Stopień
ten zostanie ustalony na podstawie w/w przytoczonych przepisów art. 5
lub 62 ustawy, a orzeczenie będzie zawierać m.in. symbol przyczyny niepełnosprawności.
Ponadto, dla celów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu ustalenia czy osoba niepełnosprawna legitymuje się szczególnym schorzeniem, w przypadku gdy w
orzeczeniu wydanym zgodnie z art. 5 lub 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych brak jest
symbolu przyczyny niepełnosprawności, honorowane są zaświadczenia
lekarza specjalizującego się w danych schorzeniach lub lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, potwierdzające rodzaj
schorzenia.
Osoby niewidome w rozumieniu ustawy
Ażeby osoby niepełnosprawne mogły być zakwalifikowane do osób
niewidomych, powinny posiadać orzeczenie o zaliczeniu do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w związku z dysfunkcją
narządu wzroku, a po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie orzekania
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o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, niewidome osoby
niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mają w orzeczeniu oznaczoną przyczynę niepełnosprawności symbolem 04-O.
Należy zauważyć, że osoby o których mowa wyżej, zgodnie z dotychczasowymi standardami orzekania są osobami z wadami narządu wzroku
– wrodzonymi lub nabytymi, powodującymi ograniczenie jego sprawności,
prowadzącymi do obniżenia sprawności wzroku w oku lepszym do 5/25 lub
0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub
ograniczenia pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.
Czy wejście w życie przepisu art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skutkuje koniecznością uzyskania przez pracowników niepełnosprawnych zakładu
pracy chronionej – posiadających orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub
orzeczenia o grupie inwalidzkiej – uzyskania orzeczeń na podstawie tego
przepisu, w celu uwzględniania ich we wskaźniku zatrudniania osób niepełnosprawnych?
Pracownicy posiadający ważne orzeczenia, wydane przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, określające całkowitą lub
częściową niezdolność do pracy, są uznawani za osoby niepełnosprawne
w odpowiednim stopniu niepełnosprawności na podstawie art. 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych. Natomiast pracownicy posiadający orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydane przed 1 stycznia 1998 r. są uznawani za osoby niepełnosprawne w odpowiednim stopniu niepełnosprawności na podstawie
art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu
do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy, w stopniu niepełnosprawności określonym tym przepisem.
Zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, oraz o stałej albo długotrwałej
niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym – wydane do 31 grudnia
1997 r., a także orzeczenia o niezdolności do pracy wydane przez lekarza
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mogą składać do zespołu
do spraw orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie stopnia
niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień.
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W postępowaniu w tych sprawach zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenie, w którym:
– stopień niepełnosprawności określa się na podstawie przedłożonych
ważnych orzeczeń,
– wskazania ustala się stosownie do naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych uzasadniających korzystanie z ulg
i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Zatem, postępowanie to jest postępowaniem fakultatywnym, wszczynanym na wniosek osoby niepełnosprawnej i ma na celu uzupełnienie
ważnych orzeczeń lekarza orzecznika ZUS i orzeczeń „uznawanych” na
podstawie art. 5 i 62 ustawy, o wskazania dla celów ulg i uprawnień jedynie
w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna uzna, że ma potrzebę posiadania takich wskazań.
Czy do zatrudnienia będącego podstawą wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wlicza się osoby zaliczone od jednej
z grup inwalidztwa przez wojskowe komisje lekarskie?
Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. osoby,
które przed dniem wejścia w życie tej ustawy zostały zaliczone do jednej z
grup inwalidów, są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów nie utraciło mocy.
Zgodnie z ust 2 art. 62 ustawy orzeczenie o zaliczeniu do:
1) I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2) II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3) III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
O zdolności do pełnienia służby oraz o inwalidztwie funkcjonariuszy
mundurowych orzekają wojskowe komisje lekarskie. Osoby, o których stanie zdrowia orzekły przed 1 stycznia 1998 r. te komisje i zaliczyły je do I i
II grupy inwalidztwa są zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. osobami niepełnosprawnymi, odpowiednio o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Należy jednak zauważyć, że osoba zaliczona przez komisję wojskową
do III grupy inwalidztwa jest całkowicie niezdolna jedynie do pełnienia
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służby. Oznacza to, że utrzymała zdolność do pracy poza tymi służbami
– zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o
zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.
U. z 1994 r. Nr 10, poz. 36). Jako taka nie zalicza się do osób niepełnosprawnych w rozumieniu art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Natomiast inwalidzi, o których stanie zdrowia orzekły po 1 stycznia
1998 r. wojskowe komisje lekarskie, nie są osobami niepełnosprawnymi w
rozumieniu przepisów art. 1 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. i nie
wlicza się ich do zatrudnienia będącego podstawą wyliczenia wskaźnika
zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Nie ma natomiast przeszkód, ażeby osoby te złożyły wniosek do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności i uzyskały
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanowiące postawę do wliczenia do wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Pracownik dostarczył do zakładu orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (umiarkowany stopień niepełnosprawności) wystawione przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Po
pół roku pracownik otrzymał orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (częściowo niezdolny do pracy) i decyzję przyznającą rentę, w związku z powyższym, które z orzeczeń zakład powinien honorować?
Osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest osoba, o której mowa w art. 1w zw. Z art. 2 pkt 10 tej
ustawy, tj. osoba której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub
okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej,
jeżeli uzyskała ważne i aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
(a w przypadku jego braku, inne traktowane na równi z tym orzeczeniem
– o którym mowa w art. 5 lub art. 62 ustawy – a także osoba o której mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy).
Podstawowym orzeczeniem do celów pozarentowych jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Inne orzeczenia są traktowane na
równi z tymi orzeczeniami – w razie braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Należy bowiem zauważyć, że gdy osoba niepełnosprawna
legitymuje się orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 lub art. 62 ustawy nie
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ma potrzeby orzekania się przed powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Jednakże przy zbiegu dwóch ważnych i prawomocnych orzeczeń wydanych przez różne organy orzekające, pracodawca do celów uprawnień
pracowniczych, do wyliczenia wskaźnika zatrudnienia, jak i do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych bierze pod uwagę orzeczenie korzystniejsze dla osoby niepełnosprawnej.
2.2. Dodatkowe uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
Przepisy ustawy o rehabilitacji wprowadzają dodatkowe uprawnienia
pracownicze osób niepełnosprawnych, niektóre z nich obowiązują od dnia
następującego pod dniu, w którym pracownik przedstawi pracodawcy
orzeczenie o niepełnosprawności.
Do dodatkowych uprawnień pracowniczych zaliczamy:
• skrócony czas pracy,
• dodatkową przerwę w pracy,
• dodatkowy urlop wypoczynkowy,
• zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w
celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,
• zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu
w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych
lub usprawniających, a także w celu zaopatrzenia ortopedycznego
lub jego naprawy.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, a czas pracy osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać
8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo (art. 15 ustawy o rehabilitacji).
Powyższe oznacza, iż osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym
orzeczeniem o zaliczeniu do:
• znacznego stopnia niepełnosprawności, lub
• umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą pracować w
wymiarze przekraczającym 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
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Natomiast osoby niepełnosprawne, legitymujące się ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie mogą pracować w wymiarze przekraczającym 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
Jednakże, przedstawione wyżej normy czasu pracy nie będą miały zastosowania (art. 16 ustawy o rehabilitacji):
• do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
• gdy, na wniosek osoby niepełnosprawnej zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego
braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę,
przy czym koszty tych badań ponosi pracodawca.
• Oznacza to, iż każda osoba niepełnosprawna może pracować w normalnym wymiarze czasu pracy za zgodą lekarza, przy czym ta zgoda
może nastąpić tylko na wniosek osoby niepełnosprawnej i po przeprowadzeniu odpowiednich badań.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w
godzinach nadliczbowych.
Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy
na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15
minut i jest wliczany do czasu pracy.
Osoba niepełnosprawna może przeznaczyć ten czas na gimnastykę
usprawniającą lub na dowolną formę odpoczynku.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze
10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Uprawnienie do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego mają osoby niepełnosprawne spełniające łącznie
następujące przesłanki:
a) są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu art. 1 lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
b) są zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) przepracowały rok, licząc od dnia zaliczenia do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dniem zaliczenia jest
data wydania orzeczenia o zaliczeniu do tych stopni),
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d) nie nabyły prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przyznawanego na podstawie odrębnych przepisów,
e) nie korzystały ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym.
Na podstawie art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie nieuregulowanym
przepisami tej ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 Kodeksu pracy, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje
się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
Przepisy art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie normują zasad udzielania dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym w sprawach
dotyczących dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie uregulowanych
ustawą stosuje się przepisy ogólne kodeksu pracy.
Prawo pracownika niepełnosprawnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jak i urlopu wypoczynkowego udzielanego na podstawie kodeksu pracy jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Wynika ono nie
tylko z omawianego przepisu, ale również z norm wyższego rzędu. Prawo
to przyznają pracownikom – art. 66 ust. 2 Konstytucji oraz art. 2 pkt 3
Europejskiej Karty Społecznej. Prawo do urlopu jest także podstawową zasadą prawa pracy (art. 14).
W związku z tym, że dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest
na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy. Pracownik
nie przeznacza go na rehabilitację, ma uprawnienie do wykorzystania go
na wybraną przez siebie formę odpoczynku.
Celem dodatkowego urlopu wypoczynkowego, tak jak urlopu udzielanego na podstawie przepisów kodeksu pracy, jest wypoczynek pracownika. Pośrednio więc ochrona zdrowia pracownika poprzez regenerację jego
sił.
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Prawo do urlopu jak i dodatkowego urlopu wypoczynkowego ma zatem
charakter osobisty i nie może być przeniesione na inną osobę. Dodatkowy
urlop wypoczynkowy musi być więc udzielony pracownikowi w naturze.
Wypłata ekwiwalentu pieniężnego jest możliwa tylko w sytuacjach przewidzianych w kodeksie pracy, a więc w razie rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy o pracę.
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.
Jednak łączny wymiar urlopu dodatkowego i zwolnienia od pracy na
udział w turnusie rehabilitacyjnym nie może przekroczyć 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Turnus to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączona z
elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych,
realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu (art. 10c ust. 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r.). Innym celom służą więc dodatkowy urlop wypoczynkowy i turnus rehabilitacyjny.
Osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności nie będzie mogła skorzystać z dodatkowego
urlopu wypoczynkowego, jeżeli wykorzystała 21 dni zwolnienia od pracy
na udział w turnusie rehabilitacyjnym.
Natomiast w razie wykorzystania mniejszej liczby dni (np. 10 dni)
zwolnienia od pracy na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, pracownikowi przysługuje 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W takim
przypadku jeden dzień zwolnienia od pracy na uczestniczenie w turnusie
nie przejdzie na następny rok (do tego zwolnienia nie stosuje się bowiem
przepisów kodeksu pracy).
Niezależnie od powyższych dodatkowych uprawnień pracowniczych,
osoba niepełnosprawna zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stop54
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nia niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem
prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą
być wykonane poza godzinami pracy. Oznacza to, że w celu skorzystania
z prawa określonego w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy, osoba niepełnosprawna
przedkłada odpowiedni dokument, świadczący o tym, że czynności określone w tym przepisie nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.
Liczenie urlopu i dodatkowego urlopu.
Zgodnie z art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osobie zaliczonej do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy
urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Uprawnienie do dodatkowego urlopu wypoczynkowego mają osoby
niepełnosprawne spełniające łącznie następujące przesłanki:
a) są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu art. 1 lub art. 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
b) są zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) przepracowały rok, licząc od dnia zaliczenia do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dniem zaliczenia jest
data wydania orzeczenia o zaliczeniu do tych stopni),
d) nie nabyły prawa do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przyznawanego na podstawie odrębnych przepisów,
e) nie korzystały ze zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym.
Na podstawie art. 66 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie nieuregulowanym
przepisami tej ustawy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 Kodeksu pracy, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje
się w zakresie nie uregulowanym tymi przepisami.
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Przepisy art. 19 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie normują zasad udzielania dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W związku z powyższym w sprawach
dotyczących dodatkowego urlopu wypoczynkowego nie uregulowanych
ustawą stosuje się przepisy ogólne kodeksu pracy.
Prawo pracownika niepełnosprawnego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego jak i urlopu wypoczynkowego udzielanego na podstawie kodeksu pracy jest jednym z jego podstawowych uprawnień. Wynika ono nie
tylko z omawianego przepisu, ale również z norm wyższego rzędu. Prawo
to przyznają pracownikom – art. 66 ust. 2 Konstytucji oraz art. 2 pkt 3
Europejskiej Karty Społecznej. Prawo do urlopu jest także podstawową zasadą prawa pracy (art. 14).
Natomiast zgodnie z art. 154 § 1 pkt 1 i 2 kodeksu pracy wymiar urlopu
wypoczynkowego wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
Określony w art. 154 § 1 wymiar urlopu odnosi się do pracowników
zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownik zatrudniony
w niepełnym wymiarze czasu pracy nabywa prawo do urlopu w wymiarze
proporcjonalnym do wymiaru czasu pracy.
Wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
pracownika. Zatem w przypadku zatrudnienia pracownika na 1/2 etatu
przy przysługującym mu wymiarze urlopu 26 dni (z racji zatrudnienia
przynajmniej 10 lat) wymiar urlopu przysługujący pracownikowi wyniesie
13 dni (1/2 × 26 = 13).
Przy realizacji prawa do urlopu należy zastosować metodę przeliczenia
dni urlopu na godziny pracy, przyjmując za jeden dzień urlopu 8 godzin
pracy. Zatem przy udzielaniu urlopu pracownikowi zatrudnionemu na pół
etatu, 10 dni urlopu oznacza 80 godzin, a 13 dni – 104 godziny czasu wolnego od pracy. Godzinowy sposób obliczania urlopu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy uniemożliwia ich pokrzywdzenie w stosunku do pracowników zatrudnionych na pełnym etacie.
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Całoroczny wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy o stażu pracy poniżej 10 lat wynosi 160 godzin (20 x
8), a zatrudnionego na pół etatu – 80 godzin (10 x 8). Liczba dni urlopu
została pomnożona przez 8 godzin (art. 1542 § 2), co odpowiada przeciętnemu dziennemu wymiarowi czasu pracy (art. 129 § 1). Udzielenie pracownikowi urlopu w konkretne dni, w których powinien pracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, powoduje zmniejszenie
posiadanej przez niego liczby godzin urlopu o tyle godzin, ile miał w tych
dniach pracować. Na przykład, gdy udzielono urlopu na 3 dni, w których
miał pracować po 10 godzin, to ze 160 godzin pozostanie mu 130 godzin
urlopu, a gdy w tych dniach miał pracować po 6 godzin, to pozostaną 142
godziny.
Jeżeli pracownik wykonuje pracę 5 dni w tygodniu w niepełnej normie
czasu pracy (np. 5 godzin), to zgodnie z art. 1542 k.p. należy mu udzielać
urlopu we wszystkie „dni pracy” (od poniedziałku do piątku), jednakże
jeden dzień urlopu nie będzie odpowiadać jednemu dniowi pracy, bowiem
zgodnie z powołanym wyżej przepisem tak byłoby wówczas, gdyby dzień
pracy trwał 8 godzin. Dzień pracy danego pracownika wynosi 5 godzin,
gdyby więc chciał wziąć urlop na cały tydzień, wówczas skonsumuje mu
to nie 5 dni urlopu (5 x 5 = 25 : 8 = 3,1), ale tylko 3 dni urlopu, zaś jedna
godzina zostanie do wykorzystania w trakcie dalszej części urlopu w przyszłości, a gdyby to była końcówka urlopu przysługująca mu w danym roku
kalendarzowym, wówczas zostaje jedna godzina urlopu, której należy pracownikowi udzielić odrębnie (art. 1542 § 4 k.p.).
Powyższe zasady obliczania urlopu stosuje się również do dodatkowego urlopu wypoczynkowego, przysługującego na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Należy jednakże pamiętać, iż czas pracy pracownika zaliczonego do
znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracującego
w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 7 godzin dziennie.
W związku z tym, że dodatkowy urlop wypoczynkowy udzielany jest
na takich samych zasadach jak zwykły urlop wypoczynkowy. Pracownik
nie przeznacza go na rehabilitację, ma uprawnienie do wykorzystania go
na wybraną przez siebie formę odpoczynku.
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W związku z tym, że na stanowiskach portierów zatrudnione są osoby niepełnosprawne, czy osoby te obowiązuje czas pracy określony art. 15
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776 ze zm.), czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może
przekraczać 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, natomiast osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności nie może 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w
godzinach nadliczbowych. Jest to generalna zasada dotycząca czasu pracy
osób niepełnosprawnych.
Wyjątek od tej ogólnej zasady określa art. 16 ust. 1 wyżej cytowanej
ustawy. Zgodnie z którym, przepisów art. 15 nie stosuje się do osób m.in.
zatrudnionych przy pilnowaniu, a zatem m.in. i do portierów.
Do osób zatrudnionych przy pilnowaniu zalicza się m.in. pracowników
ochrony, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.). Przepis ten określa, że pracownikiem ochrony są osoby posiadające licencję pracownika
ochrony fizycznej lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i
wykonującą zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony albo
na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, lub osobę wykonującą
zadania ochrony w zakresie niewymagającym licencji.
Pojęcie „pilnowanie” obejmuje ochronę osób (art. 2 pkt 45 ustawy o
ochronie...) i ochronę mienia (art. 2 pkt 5 ustawy o ochronie...).
Do osób tych mają zastosowanie w zakresie czasu pracy normy wynikające z przepisów Kodeksu pracy.
Czy w tygodniu, w którym przypada święto, czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi 7 godzin dziennie i 35 godzin w tygodniu, a
zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności odpowiednio 8 i 40
godzin, czy też ulega zmniejszeniu i czy czas pracy osób niepełnosprawnych podlega rozliczeniu w okresie rozliczeniowym?
Wprowadzone zmiany do kodeksu pracy w zakresie czasu pracy pracowników, nie miały wpływu na przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. usta58
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wy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), dotyczące czasu pracy osób niepełnosprawnych, nie wprowadzono również zmian do art. 138 § 1 Kodeksu
pracy, zgodnie z którym niedziele i święta określone odrębnymi przepisami
są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Oznacza to, że w przypadku gdy
w danym okresie rozliczeniowym przypadają święta, czas pracy wszystkich
pracowników (pełnosprawnych i niepełnosprawnych), ulega odpowiedniemu obniżeniu. Pięciodniowy tydzień pracy jako zasada obowiązuje w tych
tygodniach, w których nie wypada święto w innym dniu niż niedziela.
W art. 129 § 1 kodeksu pracy użyto określenia „przeciętnie” i odnosi się
zarówno do liczby godzin, jak i dni w tygodniu. Gdyby przyjąć, że chodzi o
sztywny pięciodniowy tydzień, zbędne byłoby pojęcie „okres rozliczeniowy”. A jest ono właśnie po to, aby bilansować wszystkie średnie składniki.
Odmiennie uregulowany został czas pracy osób niepełnosprawnych w
art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776 ze zm.). Normy czasy pracy stanowiące pełen wymiar czasu pracy
osób niepełnosprawnych, określone tym przepisem są normami sztywnymi, albowiem ustawodawca nie odwołuje się do przeciętnej liczby godzin
czy dni pracy i nie odwołuje się również do okresu rozliczeniowego.
Czas pracy pracowników niepełnosprawnych.
Przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osób niepełnosprawnych uregulowany jest na zasadach szczególnych, określonych
w art. 15-18 tej ustawy.
Zgodnie z art. 15 w/w ustawy czas pracy osoby niepełnosprawnej nie
może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast
zgodnie z ust. 2 tego przepisu czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie
może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto –
(ust. 3) osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych.
I są to normy sztywne – odrębnie od czasu pracy określonego w Kodeksie pracy – niepodlegające rozliczeniu przeciętnie w okresie rozliczeniowym.
Należy jednakże zauważyć, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 tej ustawy,
przepisów art. 15 nie stosuje się gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz
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prowadzący badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku
lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi zgodę.
W tym przypadku kształtowanie stosunku pracy łączącego pracodawcę z pracownikami, a także wynikające prawa i obowiązki stron, podlegają
ogólnym przepisom prawa pracy, które reguluje Kodeks pracy.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego czas pracy określony w art. 129
§ 1 Kodeksu pracy oraz użyte w nim określenie „przeciętnie” odnosi się
zarówno do liczby godzin, jak i dni pracy w tygodniu, albowiem jak uzasadniał Sąd Najwyższy – gdyby przyjąć sztywny pięciodniowy tydzień,
zbędne byłoby pojęcie „okres rozliczeniowy”. A jest ono właśnie po to, aby
bilansować wszystkie średnie składniki.
Przepisy te nie zawierają generalnego zakazu podejmowania pracy
przez pracowników w więcej niż jednym miejscu pracy. Należy jednak
mieć na uwadze, że w przepisach Kodeksu pracy (art. 101¹-1014) zostały przewidziane ograniczenia mające związek z jednoczesnym zatrudnieniem pracownika przez kilku pracodawców.
Zatem, pracownik może podejmować zatrudnienie u kilku pracodawców w wymiarze łącznie przekraczającym ustawowy wymiar czasu pracy
– jednakże na zasadach określonych w wymienionych przepisach tj. jeżeli
w umowie o pracę nie zawarto odpowiednich zastrzeżeń w tym zakresie.
Należy zauważyć, że szczególne określenie czasu pracy osób niepełnosprawnych w/w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wiąże się z zapewnieniem tym osobom możliwości przeprowadzania rehabilitacji zawodowej i społecznej, a
ich zatrudnienie powinno stanowić jedną z form rehabilitacji.
Osoby niepełnosprawne powinny więc korzystać – stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności – z jak najszerszego katalogu
środków realizacji rehabilitacji. Aby było to możliwe, czas zatrudnienia
tych osób nie powinien uniemożliwiać im podjęcia rehabilitacji w szerszym zakresie niż rehabilitacja zawodowa.
Czy urlop dodatkowy (10 dni) przysługujący osobom niepełnosprawnym zaliczonym do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, można dzielić i czy w przypadkach koniecznych i uzasadnionych
wypłacać zań ekwiwalent?
Art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776 ze zm.), stanowi, iż osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
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stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku
po dniu zaliczenia jej do jednego tych stopni niepełnosprawności.
Zgodnie z ust. 2 art. 19 urlop ten nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów
(jeżeli urlop dodatkowy jest niższy niż 10 dni roboczych – to przysługuje
jednak zamiast niego urlop dodatkowy).
Natomiast na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy, wymiar dodatkowego
urlopu wypoczynkowego i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w
turnusie rehabilitacyjnym(na wniosek lekarza) nie może przekraczać 21
dni.
W pozostałym zakresie, nieuregulowanym ustawą, stosuje się do urlopów – przepisy działu VII Kodeksu pracy.
Zatem, na zasadach i w przypadkach określonych w tym dziale, dodatkowy urlop wypoczynkowy można dzielić i wypłacać zań ekwiwalent w
przypadkach określonych w kodeksie pracy.
Czy pracownik może odmówić napisania wniosku do lekarza o zwiększenie liczby godzin pracy (art. 16 ustawy)? Czy za odmowę może być
ukarany przez pracodawcę?
Zgodnie z art. 16 w/w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przepisów art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., nie stosuje się m.in. gdy, na
wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad
tą osobą wyrazi na to zgodę.
Przepis ten wyraźnie określa, że z wnioskiem występuje tylko i wyłącznie zatrudniona osoba niepełnosprawna. Nie ma w obowiązujących
przepisach norm nakazujących pracownikowi wystąpienie do lekarza z takim wnioskiem jak i nie ma podstaw prawnych do udzielenia kary przez
pracodawcę w przypadku odmowy wystąpienia z wnioskiem do lekarza.
Czy osoba o lekkim stopniu niepełnosprawności może pracować w godzinach nadliczbowych lub w nocy?
Zasadniczo czas pracy osób niepełnosprawnych – zgodnie z art. 15 w/w
ustawy – nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
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Czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w
godzinach nadliczbowych.
Wymiar czasu pracy ustalony zgodnie z w/w przepisem obowiązuje od
dnia następującego po przedstawieniu pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności.
Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych określony powyższym
przepisem jest pełnym wymiarem czasu pracy.
Jednakże – zgodnie z art. 16 – przepisów art. 15 nie stosuje się:
1) do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
2) gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.
W takim przypadku do czasu pracy osób niepełnosprawnych mają
zastosowanie przepisy ogólne, czyli przepisy kodeksu pracy i osoby niepełnosprawne – na zasadach w określonych w k.p. – mogą pracować w
godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.
Czy w świetle art. 15 i 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
lekarz może dowolnie wyrazić zgodę na zmianę wymiaru czasu pracy
osób niepełnosprawnych?
Zgodnie z art. 16 w/w ustawy, przepisów art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., nie stosuje się m.in. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego
braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę. Lekarz
przeprowadzający badania profilaktyczne, wyrażający zgodę na nie stosowanie norm czasu określonych art. 15 ustawy powinien kierować się stanem zdrowia osoby niepełnosprawnej.
Należy jednak zwrócić uwagę, że do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników są właściwi – zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) – lekarze
służby medycyny pracy.
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2.3. Koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych
Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
Ustawą z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. Nr 7, poz. 79), z dniem 1 lutego
2003 r.:
• na podstawie zmienionego art. 26, pracodawca, który przez okres co
najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne może otrzymać, na swój wniosek, ze środków Funduszu zwrot kosztów:
– poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności,
– adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy,
– rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, w zakresie
przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
funkcjonowanie w zakładzie pracy.
Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy
wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
1) bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu, skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy,
2) pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot
kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów
prawa pracy.
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Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Zwrotu kosztów dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z pracodawcą, z tym że:
1) zwrotowi nie podlegają koszty, poniesione przez pracodawcę przed
dniem podpisania umowy,
2) kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 15% kosztów
związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umowy z pracodawcą, którym jest starosta, zawiera Prezes Zarządu
Funduszu.
Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowanym stanowisku pracy, wydanej na
wniosek starosty.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy
niż 36 miesięcy, pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za
pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w
wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu
w terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, skierowaną do pracy przez powiatowy urząd pracy, przy
czym wynikająca z tego powodu przerwa nie jest wliczana do okresu 36
miesięcy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.
• na podstawie art. 26d, pracodawca, który zatrudnia pracownika
niepełnosprawnego, może otrzymać ze środków Funduszu zwrot
miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności
niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez
pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
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Wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia
i ilorazu liczby godzin w miesiącu przeznaczonych wyłącznie na pomoc
pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu. Liczba godzin przeznaczonych
wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej 20 % liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 15
września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186) – § 6 ust. 1, zwrot kosztów
przystosowania stanowiska obejmuje następujące koszty kwalifikujące się
do objęcia pomocą:
• zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie związane z
przystosowaniem stanowiska,
• wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy – w celu
umożliwienia wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego
powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego.
Wartość zakupu lub wytworzenia środków trwałych, zostaje pomniejszona o wartość takich samych środków trwałych, jeżeli stanowiłyby wyposażenie stanowiska osoby niebędącej osobą niepełnosprawną.
Zwrot kosztów, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych obejmuje zakup materiałów oraz koszty robót budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego dotyczących dostosowania pomieszczeń zakładu, stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wartość zakupu materiałów oraz koszty robót budowlanych pomniejsza
się o wartość takich samych materiałów lub prac budowlanych, które zosta
łyby zakupione lub wykonane w związku z dostosowaniem pomieszczeń do
potrzeb osób niebędących osobami niepełnosprawnymi.
Zwrot kosztów, adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie
niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy obejmuje nabycie
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oraz adaptację urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy.
Wartość nabytych urządzeń oraz adaptacji urządzeń pomniejsza się o
wartość nabycia takich samych urządzeń oraz kosztów adaptacji urządzeń,
które zostałyby zakupione lub adaptowane do potrzeb osób niebędących
osobami niepełnosprawnymi.
Zwrot kosztów rozpoznania obejmuje niezbędne badania mające na
celu ustalenie odpowiednio:
1) zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku z uwzględnieniem potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
2) koniecznych elementów składowych wyposażenia danego stanowiska oraz zakresu obowiązków na tym stanowisku pracy, dających
podstawę do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę
niepełnosprawną;
3) konieczności nabycia urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy;
4) zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu pracy w
celu jego adaptacji do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakup środków trwałych dokumentuje się fakturą, rachunkiem lub
dowodem zapłaty natomiast wytworzenie środka trwałego dokumentu
je się, przedstawiając ocenę techniczną rzeczoznawcy wraz z dokonaną
przez niego wyceną, przy czym koszty tej oceny i wyceny ponosi wnio
skodawca.
Zwrotem kosztów nie obejmuje się kwoty podatku od towarów i usług
oraz kwoty podatku akcyzowego.
Podwyższone koszty zatrudnienia od 1 maja 2004 r. (po akcesji z Unią
Europejską)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
• w zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku
do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Fundusz,
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2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej
składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje
budżet państwa.
• W zakładach pracy chronionej w stosunku do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
1) część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej
składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budżet państwa, a w części odpowiadającej należnej
składce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
• Fundusz finansuje u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w
wysokości co najmniej 6 %, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od
pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności – część
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce
na ubezpieczenie wypadkowe.
Przez osoby zatrudnione, rozumie się pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą.
Różnica między składką na ubezpieczenia społeczne, potrącaną osobie
niepełnosprawnej, a częścią składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzoną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w zakładach pracy.
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Od 1 stycznia 2004 r.
• składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio
przez Fundusz i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres
roku, na wniosek odpowiednio pracodawcy i osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek.
• po upływie okresu, pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą wraz z deklaracją rozliczeniową
składek na ubezpieczenie społeczne mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez
Fundusz i budżet państwa na kolejne okresy roczne.
• finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez Fundusz nie dotyczy absolwentów, którzy na swój
wniosek podlegają zwolnieniu z obowiązku ich opłacania na podstawie odrębnych przepisów.
Od 1 stycznia 2008 r.
Podstawa prawna: art. 25a-25d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych
osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia:
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a) emerytalne,
b) rentowe,
c) wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co
najmniej 6%, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od
pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce należnej od pracodawcy
na ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności — część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce należnej od
pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje:
1) osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru
jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do
opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na
ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej
niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:
1) nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy – refundację składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się w pełnej
kwocie,
69

Ewa Brożyna

2) przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy – refundację
składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się na tę osobę odpowiednio na zasadach określonych w art. 26b ust. 3.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym
ze środków publicznych.
Pracodawca, osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania
składek za niepełnosprawnego domownika składa Funduszowi:
1) miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnospraw
nych,
2) wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,
3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawny rolnika lub rolnika zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składa informację o składkach na
ubezpieczenia społeczne i stopniach niepełnosprawności w miesiącu następującym po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za
dany kwartał, wraz z wnioskiem o wypłatę refundacji składek.
Informacje i wniosek przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobierane jest drogą elektro
niczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Wnioskodawcy
mogą przekazywać informacje i wniosek również w formie dokumentu
pisemnego.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na
rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej przez PFRON.
Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec
Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja
podlega wykonaniu z dniem wydania.
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W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za
okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.
W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek
na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we
wniosku, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.
Wnioskodawca dokonuje, na formularzu, rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres
roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego.
Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez okres
roku. Po upływie tego okresu, wnioskodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne okresy
roczne.
Prezes Zarządu Funduszu będzie przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek, w szczególności dotyczące ustalania
wysokości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu będzie przysługiwać odwołanie
do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Począwszy od 1 stycznia 2004 r. pracodawcom przysługuje miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego.
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Kwoty dofinansowania są różne, w zależności od statusu pracodawcy:
A. Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje
100 % niżej wymienionych kwot:
• 130% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• 110% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• 50% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Dodatkowo od 1 czerwca 2004 r. dla prowadzącego zakład pracy chronionej ww. kwoty zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.
B. Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w
wysokości:
1) 70 % kwot, które otrzymuje pracodawca prowadzący zakład pracy
chronionej na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy,
2) 90 % kwot, które otrzymuje pracodawca prowadzący zakład pracy
chronionej, na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy, w przypadku osób
niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego jednakże, gdy kwota tego dofinansowania przekroczy kwotę
miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego to:
• pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu
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co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
pracownikowi niepełnosprawnemu,
• pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzyma miesięczne dofinansowanie w pełnej ustawowej wysokości, z tym, że
jeśli miesięczne dofinansowanie przekroczy osiągane (brutto) przez
niepełnosprawnego pracownika wynagrodzenie, to tę różnicę pracodawca przekaże na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie
pracy chronionej.
Miesięczne dofinansowanie wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przez okres roku w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy pracownika.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż
jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem
pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się
na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.
Natomiast, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze
czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w
wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej
kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne,
które są ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przy prowadzeniu ewidencji wykorzystuje się numer PESEL i NIP oraz
przekazywane przez pracodawców m.in. drogą elektroniczną informacje.
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Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnio
nych osób niepełnosprawnych składa Zarządowi Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
W terminie 30 dni przed dniem przekazania informacji w formie
elektronicznej po raz pierwszy pracodawca przesyła w formie dokumentu pisemnego Funduszowi:
1) dane o pracodawcy zawierające:
a) pełną i skróconą nazwę pracodawcy,
b) numery: REGON, NIP i PKD,
c) adres pracodawcy wraz z siedmiocyfrowym kodem stosownie do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
d) adres do korespondencji,
e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
2) aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające w/w
dane, wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem przesłania tych danych;
3) upoważnienie osoby przesyłającej w/w dane oraz zaświadczeń lub
dokumentów do występowania w imieniu pracodawcy.
Po przekazaniu danych i zaświadczeń lub dokumentów oraz upoważnienia, jednak nie później niż na 14 dni przed złożeniem informacji po
raz pierwszy, pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło
dostępu do programu informatycznego.
Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach
niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych – składane są w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy,
Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące
– składane są w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie do74
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kumentu elektronicznego oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie
wysłanej informacji lub wniosku,
Informacje o wysokości podwyższonych kosztów zatrudnienia osób
niepełnosprawnych – składane są do 15 lutego roku następującego po
roku sprawozdawczym.
Do obowiązku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy:
• przekazanie pracodawcy informacji o saldzie przysługującego dofinansowania do wynagrodzenia, w terminie 7 dni od dnia wpływu
wniosku pracodawcy o wypłatę dofinansowania,
• przekazania miesięcznego dofinansowanie na rachunek bankowy
pracodawcy w terminie 7 dni od dnia uzgodnienia salda,
Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika
w części finansowanej ze środków publicznych,
W przypadku nieuzgodnienia salda w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania, Fundusz wydaje decyzję o odmowie wypłaty dofinansowania.
Od decyzji Funduszu przysługuje odwołanie do Ministra Pracy i Polityki
Społecznej.
Po upływie roku pracodawca może wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o przedłużenie
wypłacania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej na kolejne okresy roczne.
Pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej za okres roczny w terminie do 15
lutego roku następnego.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje pracodawcy, który nie posiada
zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu.
Ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791), z dniem
30 lipca 2007 r. wprowadzono zmiany do art. 26a i art. 26c ustawy.
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Umożliwi się przywracanie terminów składania informacji o pracownikach i wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzenia po miesiącu, którego dotyczą (art. 26a i 26c). Z tym, że dofinansowanie w cyklach
miesięcznych i możliwość przywracania terminów do złożenia informacji
i wniosku obowiązywać będzie 1 stycznia 2008 r.
Dofinansowanie będzie przysługiwało wyłącznie w odniesieniu do
osób, które nie mają ustalonego prawa do emerytury, a nie jak obecnie w
odniesieniu do osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego. Zmiana ta
również wchodzi w życie 1 stycznia 2008 r.
Wprowadzono przepisy dające podstawę Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do kontroli w zakresie dofinansowania
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, a w szczególności prawidłowości
zatrudniania pracowników niepełnosprawnych i wypłaty im wynagrodzeń,
do których udzielono dofinansowania ze środków Funduszu.
Wprowadzono rozwiązania łagodzące procedurę udzielania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych przez odstąpienie
od uzgadniania salda na rzecz jego ustalania przez Fundusz oraz zaproponowano przepis, na podstawie którego dofinansowanie będzie podlegało
wstrzymaniu do czasu uregulowania zaległości wobec Funduszu.
Wprowadzono również przepisy, zgodnie z którymi to Fundusz ustala wysokość dofinansowania, co spowoduje brak odmowy wypłaty całości dofinansowania w przypadku różnic w kwotach tego dofinansowania
wnioskowanych przez pracodawcę i ustalonych przez Fundusz. Natomiast
pracodawca kwestionujący ustalenia Funduszu ma możliwość złożenia
wniosku o wszczęcie postępowania.
Zliberalizowano stosowanie przesłanki wyłączającej możliwość uzyskania dofinansowania w związku z posiadanymi przez pracodawcę zaległościami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Umożliwia to pracodawcy uregulowanie zaległości w terminie do końca
stycznia roku następującego po roku, za który jest należne dofinansowanie.
Ustalono minimalny pułap zaległości (100 zł) nieskutkujących wstrzymaniem wypłaty dofinansowania, która uznawana jest jako pomyłka lub
błąd rachunkowy.
Podwyższone koszty zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Z dniem 1 maja 2004 r., w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej i obowiązkiem stosowania zasad
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wspólnotowych do pomocy publicznej (pomocy państwa) do rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE) Nr 2204/2002 z 12 grudnia 2002 w sprawie
stosowania Artykułów 87 i 88 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską w doniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz.
WE L 337 z 13.12.1002, str. 3; Dz. Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5,
t. 4, str. 273 i Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 85), dostosowano pomoc
związaną z finansowaniem składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 25 ustawy oraz pomoc związaną dofinansowaniem do wynagrodzeń
osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy, aby zapewnić wyłączenie z zasad konkurencyjności Unii Europejskiej (art. 87-88 Traktatu),
pomocy państwa wspomagających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie KE 2204/2002 dopuszcza pomoc państwową w trzech
rodzajach przypadków:
• tworzenie zatrudnienia (art.4),
• rekrutacja i wynagrodzenie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i osób niepełnosprawnych (art.5),
• dodatkowe koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych
(art.6).
Artykuły 5 i 6 mają bezpośrednie zastosowanie do wspieranego i chronionego zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Art. 6 pkt. 2 definiuje
„zmniejszoną wydajność” oraz „dodatkowe koszty organizacji pracy dla
ludzi niepełnosprawnych”, jako usprawiedliwienie pomocy państwa. W
przypadku zmniejszonej wydajności, płace mogą być dofinansowane do
60%.
Dodatkowe koszty są określone jako: koszty adaptacji pomieszczeń,
koszty zatrudnienia pracowników, spędzających czas wyłącznie na pomocy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym (tak więc personel
zapewniający usługi lub pracujący bezpośrednio jako „pracownicy produkcyjni”) oraz kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych
do ich użytku. Ponadto, art. 6 dopuszcza dodatkowe elementy kosztów
tylko w przypadku zatrudnienia chronionego (w stopniu, w jakim koszty
te są specyficznie związane z wspieraniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych). Są to: koszty budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu, koszty administracyjne oraz koszty transportowe wynikające z zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym
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osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 114, 1194 z późn. zm.), było aktem prawa krajowego dostosowującym pomoc związaną z finansowaniem składek
na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 25 ustawy oraz pomoc związana dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na podstawie art. 26a ustawy do unijnych reguł pomocy publicznej. W akcie tym
(jak również w akcie zastępującym go tj. rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom
zatrudniającym osoby niepełnosprawne), zawarto warunek uzyskiwania
przez pracodawcę finansowania przez Fundusz i budżet państwa składek
na ubezpieczenia społeczne zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz
uzyskiwania z Funduszu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników
niepełnosprawnych, którym jest ponoszenie przez pracodawców podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r.
w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118), obowiązującym od dnia 23 lutego 2007
r. w miejsce rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 114, 1194 z późn. zm.), przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych rozumie się:
1) obciążenia wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych:
a) zwiększony czas wykonywania czynności pracy przez zatrudnione osoby niepełnosprawne,
b) dodatkowy urlop wypoczynkowy i skrócony czas pracy,
c) zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym,
d) 15-minutowa przerwa w pracy na gimnastykę usprawniającą lub
wypoczynek,
e) zwolnienia od pracy w celu wykonania badań specjalistycznych,
zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy,
f) zwiększoną absencję chorobową,
g) zwiększone zużycie materiałów i surowców,
2) koszty zatrudniania pracowników dotyczące czasu przeznaczonego
wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym,
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3) koszty adaptacji pomieszczeń,
4) koszty adaptacji lub nabycia urządzeń przeznaczonych do użytku
osób niepełnosprawnych,
– które są kosztami dodatkowymi względem kosztów, które przedsiębiorca poniósłby, jeżeli zatrudniałby pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi, przez każdy okres, przez który pracownik
lub pracownicy niepełnosprawni są w rzeczywistości zatrudniani.
W przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, zatrudniającego co najmniej 50 % pracowników zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz pracowników psychicznie chorych, z epilepsją i z upośledzeniem umysłowym zaliczonych
do lekkiego stopnia niepełnosprawności, przez podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych rozumie się dodatkowo koszty:
1) budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu,
2) administracyjne,
3) transportowe,
– które wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Koszty, wynikające z niższej produktywności osób niepełnosprawnych
przedsiębiorca wylicza w odniesieniu do pracownika niepełnosprawnego,
a pozostałe koszty, przedsiębiorca wylicza w odniesieniu do pracownika
niepełnosprawnego lub pracowników niepełnosprawnych, których dotyczą podwyższone koszty.
Maksymalna wielkość ryczałtowo ustalonych podwyższonych kosztów
zatrudniania osób niepełnosprawnych wynosi:
1) 90 % najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2) 70 % najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
3) 40 % najniższego wynagrodzenia – w odniesieniu do osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności,
a także 100 % kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy.
Kwoty, o których mowa pkt 1-3, ulegają zwiększeniu o 55 % najniższego wynagrodzenia w odniesieniu do osób, u których stwierdzono upośle79
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dzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych. Koszty te odnoszą się do pracodawców prowadzących zakłady
pracy chronionej.
Dla pracodawcy zatrudniającego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i
osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %, ryczałtowo ustalone podwyższone koszty zatrudniania osób niepełnosprawnych wynoszą:
1) 70 % kwot ustalonych na podstawie pkt 1-3,
2) 90 % kwot ustalonych na podstawie pkt 1-3, po ich zwiększeniu o
55 % najniższego wynagrodzenia, w odniesieniu do osób, u których
stwierdzono upośledzenie umysłowe, chorobę psychiczną lub epilepsję, oraz do osób niewidomych,
a także 100 % kwot odpowiadających składkom na ubezpieczenia społeczne, o których mowa odpowiednio w art. 25 ust. 2 albo art. 25 ust.
3a ustawy.
Maksymalna wielkość pomocy nie może przekroczyć 100 % kosztów
płacy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
Pomoc na finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz na
dofinansowanie do wynagrodzeń, może być udzielana łącznie z każdą pomocą przeznaczoną na zatrudnienie osób niepełnosprawnych i nie może
przekroczyć podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem że są to koszty dodatkowe w stosunku do tych, które przedsiębiorca poniósłby w przypadku zatrudnienia osób niebędących
osobami niepełnosprawnymi w okresie, na który osoba lub osoby niepełnosprawne są faktycznie zatrudnione.
Pomoc może być udzielana łącznie z pomocą na zatrudnienie oraz inną
pomocą w rozumieniu art. 87 (1) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską, jak i z innym wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej,
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i nie może ona łącznie przekroczyć 100 % kosztów zatrudnienia w
okresie, na jaki osoby niepełnosprawne zostały faktycznie zatrudnione.
Pomoc, której wartość przekracza 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy w okresie 3 kolejnych lat, podlega notyfikacji jako pomoc indywidualna i
może być udzielona po jej zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
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Pomoc jest przekazywana w formie zaliczki lub ryczałtu na rekompensatę podwyższonych kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy
do rozliczenia przyznanej pomocy w formie zaliczki po przekazaniu w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku sprawozdawczym organowi udzielającemu pomocy informacji o wysokości faktycznie poniesionych przez przedsiębiorcę w okresie sprawozdawczym podwyższonych
kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych, wynikających z:
1) obciążeń wynikających ze zwiększonego czasu wykonywania czynności pracy przez zatrudnione osoby niepełnosprawne obliczonych
jako wyrażona w procentach różnica między obowiązującą w przedsiębiorstwie ustaloną dla pracownika niebędącego osobą niepełnosprawną minimalną wydajnością dla danej czynności lub zespołu
czynności w określonej jednostce czasu a rzeczywistą wydajnością
zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wykonującej tę czynność lub
te czynności w tej samej jednostce czasu;
2) obciążeń wynikających z dodatkowego urlopu wypoczynkowego i
skróconego czasu pracy, obliczonych na podstawie liczby nieprzepracowanych dni w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy zatrudnionych osób zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
3) obciążeń wynikających ze zwolnień od pracy w celu uczestniczenia
w turnusie rehabilitacyjnym obliczonych na podstawie liczby nieprzepracowanych dni w okresie sprawozdawczym proporcjonalnie
do wymiaru czasu pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
4) obciążeń wynikających z 15-minutowej przerwy w pracy na gimnastykę
usprawniającą lub wypoczynek, zwolnień od pracy w celu wykonania
badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a
także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy,
jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy, obliczonych jako ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy;
5) obciążeń wynikających ze zwiększonej absencji chorobowej, obliczonych jako wyrażona w procentach różnica między średnią absencją chorobową pracowników niepełnosprawnych a średnią absencją
chorobową pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi
– w tym samym okresie sprawozdawczym;
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6) obciążeń wynikających ze zwiększonego zużycie materiałów i surowców, obliczonych jako wyrażona w procentach różnica między
obowiązującym w przedsiębiorstwie maksymalnym zużyciem surowców lub materiałów dla wykonania określonej czynności lub
zespołu czynności a rzeczywistym zużyciem surowców lub materiałów przez zatrudnione osoby niepełnosprawne wykonujące tę
czynność lub zespół czynności;
7) kosztów zatrudnienia pracowników dotyczące czasu przeznaczonego wyłącznie na pomoc w pracy pracownikowi lub pracownikom niepełnosprawnym;
8) kosztów adaptacji pomieszczeń, obliczonych jako różnica między
poniesionymi kosztami adaptacji pomieszczeń stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionych pracowników a kosztami adaptacji pomieszczeń, które byłyby poniesione
w przypadku pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi;
9) kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń dla potrzeb pracowników
niepełnosprawnych, obliczonych jako różnica między poniesionymi kosztami adaptacji lub nabycia urządzeń dla potrzeb pracowników niepełnosprawnych a kosztami adaptacji lub nabycia urządzeń
dla pracowników niebędących osobami niepełnosprawnymi;
10) kosztów budowy, instalacji lub rozbudowy danego zakładu, administracyjnych, obliczonych jako różnica między kosztami poniesionymi w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych a kosztami, które byłyby poniesione w przypadku, gdyby takie osoby nie
były zatrudniane;
11) kosztów transportowych, stanowiących koszty dowożenia lub dojazdu pracowników niepełnosprawnych.
Warunkiem udzielenia pomocy jest zobowiązanie się przedsiębiorcy do przechowywania przez okres 10 lat dokumentacji pozwalającej na
sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.
2.4. Obowiązkowe wpłaty na PFRON
Zwolnienie z wpłat następuje w przypadku osiągnięcia przez pracodawcę 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
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Przepis ten jest przepisem wynikającym z ogólnego zakresu obowiązku wpłat i ma zastosowanie do ogółu pracodawców.
Nie dotyczy on jednak podmiotów, które są:
– jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi lub gospodarstwami pomocniczymi oraz instytucjami kultury,
– ukierunkowane na działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
– szkołami i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.
Zwolnienie dla niektórych pracodawców osiągających 5% wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Szczególny zakres obowiązku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został uregulowany w art. 21 ust. 2a, ustawy dla pracodawców będących państwowymi lub samorządowymi jednostkami budżetowymi, zakładami budżetowymi oraz gospodarstwami
pomocniczymi.
Przepis ten dotyczy:
1) państwowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych;
2) samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i
gospodarstw pomocniczych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych;
3) instytucji kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991
r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.
Nr 114, poz. 493, ze zm.), np. muzeów, jednostek organizacyjnych
mających na celu ochronę zabytków, ośrodków badań i dokumentacji, biur wystaw artystycznych, galerii, centrów sztuki, Filmoteki
Narodowej, bibliotek, domów i ośrodków kultury, świetlic, klubów i
ognisk artystycznych, domów pracy twórczej;
4) jednostek organizacyjnych zajmujących się statutowo ochroną dóbr
kultury uznanych przez Prezydenta RP za pomnik historii na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U.
z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).
Podmioty te zwolnione są z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, jeżeli osiągną 5% wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych.
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Natomiast przed 2005 r. wskaźnik ten wynosił 2%, w 2005 r. wskaźnik
ten wynosił – 3%, w 2006 r. – 4%, w 2007 r. – 5%, a od 2008 r. – 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Zwolnienie dla niektórych pracodawców osiągających w 2005 i latach
późniejszych — 2% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Szczególny zakres obowiązku wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został uregulowany w art. 21 ust. 2b ustawy.
Przepis ten dotyczy:
1) wszystkich szkół (w tym wszystkich szkół wyższych) w rozumieniu
przepisów o systemie oświaty i szkolnictwie wyższym,
2) zakładów kształcenia nauczycieli,
3) placówek opiekuńczo-wychowawczych w rozumieniu przepisów o
systemie oświaty.
Placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w rozumieniu rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. są wyłącznie: rodzin
ne domy dziecka, domy dziecka (w tym domy dla małych dzieci), pogotowia
opiekuńcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, bursy szkolne, świetli
ce i kluby środowiskowe (w tym dworcowe, profilaktyczno-wychowawcze i
terapeutyczne), ogniska wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii (w
tym turnusowe), domy wczasów dziecięcych.
4) placówek resocjalizacyjnych w rozumieniu przepisów o systemie
oświaty.
Placówkami resocjalizacyjnymi w rozumieniu rozporządzenia Mini
stra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 1994 r. są wyłącznie: młodzie
żowe ośrodki wychowawcze, w tym ośrodki resocjalizacyjno-diagnostyczne,
ośrodki resocjalizacyjno-wychowawcze oraz ośrodki resocjalizacyjno-rewa
lidacyjne.
Zwolnienie dla niektórych pracodawców działających na rzecz osób
niepełnosprawnych (art. 21 ust. 2e ustawy)
Jeśli pracodawca świadczy usługi wyłącznie osobom niepełnosprawnym i w zakresie określonym w art. 21 ust. 2e ustawy, to jest zwolniony
z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
84

Prawne i finansowe aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych

Aby skorzystać ze zwolnienia z wpłat na podstawie tego przepisu należy
spełniać wszystkie łącznie przesłanki określone w tym przepisie.
Przepis ten dotyczy: publicznych i niepublicznych podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi nie działającymi w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem działalności jest jeden z poniższych
przedmiotów działalności:
1) rehabilitacja społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych,
2) edukacja osób niepełnosprawnych lub
3) opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
Przepis ten ma zastosowanie również do pracodawców będących fundacjami i innymi organizacjami społecznymi typu non profit.
Obniżenie wpłat z tytułu zatrudniania osób niepełnosprawnych ze
szczególnymi schorzeniami
Do schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób
niepełnosprawnych zalicza się:
1) chorobę Parkinsona,
2) stwardnienie rozsiane,
3) paraplegię, tetraplegię, hemiplegię,
4) znaczne upośledzenie widzenia (ślepotę) oraz niedowidzenie,
5) głuchotę i głuchoniemotę,
6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
7) epilepsję,
8) przewlekłe choroby psychiczne,
9) upośledzenie umysłowe,
10) miastenię,
11) późne powikłania cukrzycy.
Pracodawca obniża wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o
którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o
wskaźnik ustalony według następujących wzorów:
WO = (3 x ZS + 2 x US) x 100%/ZOG,
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1) WO – wskaźnik obniżający,
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2) ZS – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u
których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
3) US – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
4) ZOG – zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy
Obniżenie wpłat przez pracodawcę będący państwową lub niepaństwową szkołą wyższą, wyższą szkołą zawodową, publiczną lub niepubliczną
szkołą, zakładem kształcenia nauczycieli lub placówką opiekuńczo-wychowawczą lub resocjalizacyjną.
WOE = (3 x ZS + 2 x US) x 100%/ZOG + (3 x KZS + 2x KUS) x 100%/
KOG,
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:
1) WOE – wskaźnik obniżający,
2) ZS – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u
których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
3) US – zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
4) ZOG – zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy,
5) KZS – liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy,
uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w
danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
6) KUS – liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy,
uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w
danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których
stwierdzono schorzenie wymienione w § 1,
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7) KOG – liczba ogółem wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
2.5. Ulga z tytułu zakupu produkcji lub usługi
Wpłaty, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu, lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia
osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%, zwanego dalej
„sprzedającym”.
Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności
za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
• wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
• wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu,
różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych
miesiącach.
Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
Przepis ten można zapisać według następującego wzoru:

PO – przychód ogółem
Pk – przychód klienta
ZO – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy
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ZN – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych
W – wynagrodzenia pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
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Aneks do Rozdziału II.
Zestawienie najważniejszych aktów prawnych
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr
21, poz. 94, z późn. zm.).
2 .Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123,
poz. 776, z późn. zm.).
3 .Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego
obniżania (Dz. U. Nr 124, poz. 820, z późn. zm.).
4 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 139, poz.1328).
5 . Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 232, poz.2330 z późn. zm.).
6 .Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września
2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy,
adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U. Nr 215, poz. 2186).
7 .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne (Dz. U. Nr 20, poz. 118).
Opracowała:
Ewa Brożyna
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Rozdział III.
Zasady udzielania zamówień na działalność pożytku publicznego
przez jednostkę samorządu terytorialnego dla zagwarantowania
zleceń dla nowopowstałej spółdzielni socjalnej – opinia prawna
Autor opracowania:
mgr Anna Pałecka-Błaszczyk, prawnik, ekspert KIG-R
3.1. Spółdzielnia socjalna – rodzaje działalności
Zgodnie z art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych, przedmiotem
działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Spółdzielnia socjalna działa
na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy
– a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez
spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego,
a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
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Wedle art. 4 przytoczonej wyżej ustawy spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143,
z późn. zm.),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)
– posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, przy
czym członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć osoby spełniające powyższe warunki a posiadające ograniczoną zdolność do
czynności prawnych. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą
nabyć także inne osoby, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej spółdzielni. Liczba tych osób nie może być
większa niż 20 % ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej.
Przekroczenie tego limitu, trwające nieprzerwanie przez okres 3
miesięcy, stanowi podstawę do postawienia spółdzielni socjalnej
w stan likwidacji.
Liczba założycieli spółdzielni socjalnej nie może być mniejsza niż
pięć.
Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niż pięciu i nie więcej niż pięćdziesięciu członków, natomiast spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku
przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych, może
liczyć więcej niż pięćdziesięciu członków.
Warto przy tym zaznaczyć, iż stosownie do art. 5 ust 7 ustawy o spółdzielniach socjalnych, o ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć w szczególności organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie oraz gminne osoby prawne, których statutowym zadaniem
jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców
gminy. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982
r. – Prawo spółdzielcze dotyczącego obowiązku pozostawania ze sobą w
stosunku pracy nie stosuje się.
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3.1.1. Możliwości prowadzenia działalności społecznie użytecznej
przez spółdzielnie socjalne
Wedle art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie
użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań
publicznych określonych w ustawie.
Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw,
w tym fundacje i stowarzyszenia, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszenia jednostek samorządu
terytorialnego.
Jednakże przepisów działu II ustawy – Działalność pożytku publicznego nie stosuje się do:
1) partii politycznych;
2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
3) samorządów zawodowych;
4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że:
a) przepisy odrębne stanowią inaczej,
b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym,
mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub
c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w
szczególności na rzecz nauki;
5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie
przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.
U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.).
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Analizując powyższe przepisy należy dojść do wniosku, iż spółdzielnie socjalne należą do kręgu organizacji pozarządowych, które mogą
prowadzić działalność pożytku publicznego.
Sfera zadań publicznych określona ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub
wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym
oraz kombatantom;
3) działalności charytatywnej;
4) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
6) ochrony i promocji zdrowia;
7) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
11) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
12) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
13) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
14) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
15) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
16) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
17) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
18) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
19) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
20) ratownictwa i ochrony ludności;
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21) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
22) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
23) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
24) promocji i organizacji wolontariatu;
25) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty w wyżej
określonym zakresie.
3.2 Działania organów administracji publicznej
W myśl art. 5 ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy organy administracji
publicznej prowadzą działalność w sferze przedstawionych wyżej zadań
publicznych we współpracy z:
• organizacjami pozarządowymi (w szczególności ze spółdzielniami
socjalnymi),
• osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi
na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych
kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego,
• stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów
administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.
Ustawa przewiduje, że współpraca ta może odbywać się w szczególności w formie zlecania wymienionym wyżej podmiotom realizacji zadań
publicznych.
Należy przy tym podkreślić, iż zlecanie realizacji zadań publicznych
– jako zadań zleconych w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d, art. 131 ust.
1 oraz art. 176 ustawy o finansach publicznych – może mieć formy:
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
2) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
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3.2.1. Unormowania ustawy o finansach publicznych
Dotacjami celowymi są, zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy
o finansach publicznych, podlegające szczególnym zasadom rozliczania,
wydatki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wedle art. 131 ust. 1 ustawy dysponent części budżetowej może zlecić
organizacji pozarządowej realizację swoich zadań na podstawie zawartej z
tą organizacją umowy, przyznając jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań.
Umowa powinna określać:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;
2) wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności;
3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia
danego roku budżetowego;
4) tryb kontroli wykonywania zadania;
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy
niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania, a w
przypadku zadania realizowanego za granicą – 30 dni od określonego w umowie dnia jego wykonania.
Stosownie do art. 176 ww. ustawy podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań tej jednostki.
Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w
celu osiągnięcia zysku.
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3.2.2. Zlecanie realizacji zadań publicznych
Prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia
realizacji zadań publicznych reguluje dział II rozdział 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy organy administracji publicznej:
1) wspierają w sferze zadań publicznych realizację zadań publicznych
przez określone podmioty, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie;
2) powierzają w sferze zadań publicznych organizacjom oraz podmiotom wymienionym realizację zadań publicznych.
Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny
tryb zlecania.
W otwartym konkursie ofert uczestniczą organizacje pozarządowe,
podmioty wymienione, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
Powierzenie może nastąpić w innym trybie niż przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w
inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez
zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz
porównywalności opodatkowania.
Wspieranie oraz powierzanie zadań może także nastąpić na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).
Z powyższego wynika, iż gmina ma prawo zlecać realizację zadań
publicznych także podmiotom takim jak spółdzielnie socjalne, z zachowaniem omawianych form zlecania.
3.2.3. Otwarty konkurs ofert
Organ administracji publicznej ogłasza otwarty konkurs ofert co najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:
1) rodzaju zadania;
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2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego
zadania;
3) zasadach przyznawania dotacji;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie składania ofert;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty;
7) zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach
publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze
szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3
ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej, a także w siedzibie organu administracji publicznej
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Ogłoszenie może także
nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do
informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
Oferta powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego
do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową,
podmioty wymienione oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane;
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2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Te same przesłanki są brane pod uwagę przez organ administracji publicznej także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została
zgłoszona jedna oferta.
Organ administracji publicznej obowiązany jest w uzasadnieniu wyboru oferty ustosunkować się do spełniania przez oferenta wymogów określonych w ustawie oraz w ogłoszeniu.
Organizacje pozarządowe, podmioty wymienione oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie
nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w tym
trybie, zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie, odpowiednio o powierzenie zadania lub wsparcie
realizacji zadania, sformułowanej z uwzględnieniem art. 131 ust. 2 ustawy
o finansach publicznych oraz przepisów ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa o wspieranie lub o powierzenie zadania publicznego może być
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony.
Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej
części zadania przez taki podmiot.
Organizacja pozarządowa, podmioty wymienione oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane są zobowiązane do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację takiej umowy. Prowadzenie nieodpłatnej i
odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie
przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
Organ administracji publicznej zlecający zadanie publiczne dokonuje
kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
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3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych
na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który
umowa została zawarta.
Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określa, w
drodze rozporządzenia:
1) wzór oferty, o której mowa w art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1,
2) ramowy wzór umowy, o której mowa w art. 16 ust. 1,
3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
– uwzględniając potrzebę precyzyjnego określenia praw i obowiązków
organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji
publicznej lub przez nie nadzorowanych oraz odpowiadających im
obowiązków i praw organów administracji publicznej, a także konieczność zapewnienia kompletności informacji dotyczących wykonania zadania.
Wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania zostały
określone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
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Oferta
OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
..............................................................
(rodzaj zadania)
w okresie od ............ do .............
składana na podstawie przepisów działu II
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
................................................................
(nazwa organu zlecającego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
W KWOCIE ................
I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/
podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pełna nazwa ...............................................
2) forma prawna ..............................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* .
..........................................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia ....................
5) nr NIP ..................... nr REGON .....................
6) dokładny adres: miejscowość ............. ul. ............. gmina
...................... powiat ....................... województwo .........................
......................
7) tel. ........................ faks ........................ e-mail: ...................... http://
....................
8) nazwa banku i numer rachunku .......................................................
..................................
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9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego
..............................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie .....................................
.........................
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego) .
............................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna
13) jeżeli organizacja pozarządowa prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców,
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis zadania
1. Nazwa zadania
2. Miejsce wykonywania zadania
3. Cel zadania
4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/
5. Harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich
rozpoczęcia i zakończenia) wraz z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar
adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów)
6. Zakładane rezultaty realizacji zadania
III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania
1. Całkowity koszt zadania ................[.................]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
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Z tego z finansowych
środków własnych,
środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów
(w zł)*

Z tego z wnioskowanej dotacji (w zł)

Koszt całkowity
(w zł)

Rodzaj miary

Koszt jednostkowy

Ilość jednostek

Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne i administracyjne
związane z realizacją zadania)
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Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1. Zestawienie źródeł finansowania zadania
Źródło finansowania
Wnioskowana kwota dotacji

zł

%

Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty
i opłaty adresatów*
(z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania ............ zł)
Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*
3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontariusze) wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.
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3.2.4. Inne wybrane informacje dotyczące zadania
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym
uwzględnieniem administracji publicznej).
2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji
zadania (informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione
przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy).
3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania).
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności
naszej organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna* jest
związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ............................,
4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*).............................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/
podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Załączniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub
inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników
lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok.*
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3. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera).*
4. ...........................................................
5. ...........................................................
Poświadczenie złożenia oferty
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
3.2.5. Umowa ramowa
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), realizację zadania publicznego, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w
dniu ................., stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, a Zleceniobiorca
zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
2. Niniejsza umowa jest, w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy powołanej
w ust. 1, umową o powierzenie zadania*/ o wsparcie realizacji zadania*.
§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji w wysokości .......................(słownie) .......................... złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości ........................... (słownie)
.................................................... złotych zostaną przekazane na rachunek
bankowy Zleceniobiorcy, nr rachunku: ................................................:
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy* lub
2) w następujący sposób:*
I transza w wysokości .......... słownie ......................................................
do dnia ...............................................
II transza w wysokości .......... słownie ......................................................
do dnia ...............................................
III transza w wysokości .......... słownie ......................................................
do dnia ...............................................
IV transza w wysokości .......... słownie ......................................................
do dnia ...............................................
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego
w ust. 2 rachunku bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyżej rachunku nie krócej niż do
chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
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§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia ............. roku do
dnia .................. roku.
2. Zadanie zostanie wykonane zgodnie z ofertą oraz zaktualizowanymi, stosownie do przyznanej dotacji, harmonogramem* i kosztorysem*,
stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do umowy.
§ 4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych
środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach
określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów
uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć
przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które należy wykorzystać wyłącznie
na wykonanie zadania.
§ 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej
dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych
na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z
późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
§ 6*. Zleceniodawca wyraża zgodę na bezpośrednie wykonanie następującej części zadania ............................................................. (określenie części zadania) przez podwykonawcę lub partnerów wybranych przez Zleceniobiorcę.
§ 7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach,
swoich materiałach informacyjnych, poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji
tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.
§ 8. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanych mu
środków finansowych. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy Zleceniodawcy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które
mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących
wykonania zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji
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oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom Zleceniodawcy zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji
zadania.
§ 9. 1. Zleceniodawca może żądać częściowych sprawozdań z wykonywania zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
2. Sprawozdania częściowe będą składane w następujących terminach*:
a) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ...........(okres sprawozdawczy) (termin)
b) sprawozdanie częściowe za okres ........... do ...........(okres sprawozdawczy) (termin)
3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr
3 do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia
zakończenia realizacji zadania, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Zleceniodawca ma prawo żądać, aby Zleceniobiorca w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. W przypadku nieprzedłożenia sprawozdań, o których mowa w ust.
2 i 3, Zleceniodawca wzywa pisemnie Zleceniobiorcę do ich złożenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, która
może być podstawą rozwiązania umowy.
§ 10. 1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać w terminie 14 dni od dnia wskazanego w § 3 ust. 1 jako termin końcowy wykonania zadania.
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Zleceniobiorca
jest zobowiązany zwrócić wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Zleceniodawcy nr ....................
§ 11. Do zamówień na dostawy oraz usługi i roboty budowlane opłacanych ze środków pochodzących z dotacji Zleceniobiorca stosuje przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
Nr 19, poz. 177, z późn. zm.).
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§ 12. 1. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w
przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron
skutki finansowe oraz ewentualny zwrot środków finansowych Strony
określą w sporządzonym protokole.
§ 13. 1. Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w
szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny
realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
c) jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa,
d) jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w
ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer
konta, na które należy dokonać wpłaty.
§ 14. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania, o którym mowa w § 9 ust. 3.
§ 15. Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób
trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją zadania.
§ 17. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). Zleceniobiorca oświadcza, że
znane są mu obowiązki wynikające z przepisów prawa, w szczególności
ustawy powołanej w § 1 ust. 1.
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§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze
względu na siedzibę Zleceniodawcy, sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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Sprawozdanie
SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)
z wykonania zadania publicznego
................................
(nazwa zadania)
w okresie od ........ do ........, określonego w umowie nr ............, zawartej
w dniu ..........................., pomiędzy ........................ a .............................. (nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/
jednostki organizacyjnej*)
Data złożenia sprawozdania: ...........
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?
2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i
podwykonawców2)
3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania (należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5).
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)
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Ogółem

Lp.

Rodzaj kosztów (koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane z realizacją zadania)
koszt całko- z tego z
wity
dotacji

z tego z finansowych środków
własnych, środków
z innych źródeł
oraz wpłat i opłat
adresatów*

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za
okres realizacji zadania

z tego z finansowych środków
własnych,
koszt cał- z tego z
środków z innych kowity
dotacji
źródeł oraz wpłat
i opłat adresatów*

Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*

z tego z finansowych środków
własnych,
koszt całko- z tego z
środków z innych
wity
dotacji
źródeł oraz wpłat
i opłat adresatów*

Całość zadania
(zgodnie z umową)
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Poprzednie okresy sprawozdawcze (narastająco)*

Całość zadania (zgodnie z
umową)

Źródło finansowania

zł
Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z finansowych
środków własnych, środków z
innych źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów*
(z tego wpłaty i opłaty adresatów
zadania .................. zł)
Ogółem:

%

Bieżący okres sprawozdawczy – w przypadku sprawozdania końcowego – za okres
realizacji zadania

2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania

zł

100%

%

zł

%

100%

100%

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:

Z tego ze środków
pochodzących z
dotacji (zł)

Kwota (zł)

Nazwa wydatku

Data

Numer pozycji kosztorysu

Lp.

Numer dokumentu
księgowego

3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

1.
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Cześć III. Dodatkowe informacje
Załączniki:4)
Oświadczam(-my), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny organizacji
pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne
z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.),
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do
składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/
podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
Poświadczenie złożenia sprawozdania
Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w
przewidzianym w umowie terminie na adres organu zlecającego.
1) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać należy w okresach
określonych w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie
wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno
w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku),
datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w
jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona
na odwrocie pieczęcią organizacji*/podmiotu*/ jednostki organiza112
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cyjnej* oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń
finansowych organizacji.
W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może
żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy. W związku z tym Zleceniodawca może rozszerzyć
tabelę „Zestawienie faktur (rachunków)” – punkt II.3 – poprzez dodanie kolumny „z tego finansowanych ze środków własnych”.
Do sprawozdania nie załącza się faktur (rachunków), które należy
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały
mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu,
raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia
odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).
3.3. Wspieranie oraz powierzanie zadań w trybie ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy, to oparta
na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym współpraca podmiotu
publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie. Przedmiotem
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym jest realizacja przez partnera prywatnego przedsięwzięcia na rzecz podmiotu publicznego. Istotą
partnerstwa publiczno-prywatnego jest to, że realizacja przedsięwzięcia
przez partnera prywatnego na rzecz podmiotu publicznego następuje za
wynagrodzeniem, przez które rozumie się prawo partnera prywatnego do
pobierania pożytków lub uzyskiwania innych korzyści z przedsięwzięcia
lub zapłatę sumy pieniężnej przez podmiot publiczny.
Partner prywatny ponosi w całości albo w części nakłady na realizację
przedsięwzięcia lub zapewnia ich poniesienie przez inne podmioty.
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Partnerstwo publiczno-prywatne może stanowić sposób realizacji
przedsięwzięcia, jeżeli przynosi to korzyści dla interesu publicznego przeważające w stosunku do korzyści wynikających z innych sposobów realizacji tego przedsięwzięcia. Korzyścią dla interesu publicznego jest w szczególności oszczędność w wydatkach podmiotu publicznego, podniesienie
standardu świadczonych usług lub obniżenie uciążliwości dla otoczenia.
Podmioty ubiegające się o zawarcie umowy o partnerstwie publicznoprywatnym mogą zawrzeć umowę lub porozumienie w celu wspólnego
ubiegania się o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu poprzedzającym zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
do jej zawarcia.
Podmioty publiczne mogą zawrzeć umowę lub porozumienie w celu
wykonania wspólnego dla nich zadania publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, wyznaczając spośród siebie podmiot publiczny upoważniony do sporządzenia analizy lub zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w ich imieniu i na ich rzecz.
Uczestnictwo podmiotu publicznego w przedsięwzięciu, polegające
na wniesieniu wkładu własnego lub uiszczeniu wynagrodzenia, określa
umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wkład własny jest przekazywany partnerowi prywatnemu z przeznaczeniem na cele określone w
umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym.  Wynagrodzenie partnera
prywatnego może stanowić w całości zapłata sumy pieniężnej ze środków
podmiotu publicznego, tylko w sytuacji, w której podmiot publiczny jest
jedynym nabywcą usług, których świadczenie jest istotnym elementem
przedsięwzięcia.
Łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej
mogą w danym roku zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym, określa ustawa budżetowa.
Właściwy organ, uchwalając budżet, uwzględnia:
1) wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z umów o partnerstwie
publiczno-prywatnym;
2) skutki zaniechania, okresowego wstrzymania lub ograniczenia zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym;
3) wydatki na odszkodowania dla partnerów prywatnych wynikające z
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Przekazanie wkładu własnego może nastąpić w szczególności w formie
darowizny, sprzedaży (z zastrzeżeniem odkupu), użyczenia, użytkowania,
najmu albo dzierżawy, z zastrzeżeniem art. 25. Wkład własny wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku
środków finansowych należą się również odsetki od dnia przekazania tych
środków.
Podmiot zainteresowany realizacją określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może zgłosić wniosek do podmiotu publicznego z propozycją realizacji tego przedsięwzięcia. Podmiot,
który złożył wniosek, nie może być traktowany w sposób szczególny przez
podmiot publiczny w trakcie postępowania o wybór partnera prywatnego.
Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny sporządza
analizę tego przedsięwzięcia w celu określenia jego efektywności oraz zagrożeń związanych z jego realizacją w taki sposób, a w szczególności w
zakresie:
1) ryzyk związanych z realizacją projektowanego przedsięwzięcia, z
uwzględnieniem różnych sposobów ich podziału między podmiot
publiczny i partnera prywatnego oraz wpływu na poziom długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych;
2) aspektów ekonomicznych i finansowych projektowanego przedsięwzięcia, w tym porównania kosztów realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z kosztami jego realizacji
w inny sposób;
3) porównania korzyści związanych z realizacją przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z korzyściami i zagrożeniami społecznymi związanymi z realizacją przedsięwzięcia w inny
sposób;
4) stanu prawnego składników majątkowych, jeżeli prawo do składników majątkowych ma być przeniesione lub ustanowione przez podmiot publiczny na rzecz partnera prywatnego.
Jeżeli z przeprowadzonej analizy wynika, że przedsięwzięcie, choćby
w części, wymaga finansowania z budżetu państwa, zgodę na realizację
takiego przedsięwzięcia wyraża minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgodę wydaje
115

Anna Pałecka-Błaszczyk

się na wniosek podmiotu publicznego zainteresowanego realizacją zadania
publicznego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zawierający:
1) określenie podmiotu publicznego;
2) określenie przedsięwzięcia, które ma być realizowane w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego;
3) przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia;
4) przewidywany podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia pomiędzy partnera prywatnego i podmiot publiczny.
Zgoda i odmowa zgody nie są decyzją administracyjną.
Informacje o planowanej realizacji określonego przedsięwzięcia na zasadach właściwych dla partnerstwa publiczno-prywatnego ogłasza się w
Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej.
3.3.1. Zasady i tryb wyboru partnera prywatnego
Do wyboru partnera prywatnego i umów o partnerstwie publicznoprywatnym w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, z pewnymi wyjątkami w zakresie, w jakim specyfikacja wyboru
partnera prywatnego określa warunki zmiany lub uzupełnienia umowy o
partnerstwie publiczno-prywatnym.
Najkorzystniejsza w rozumieniu ustawy jest oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu przedsięwzięcia, w tym:
1) podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym oraz
2) terminów i wysokości przewidywanych płatności z tytułu zapłaty
sumy pieniężnej lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli
są one planowane.
W przypadku gdy wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi w
całości zapłata sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego, nie
stosuje się powyższych kryteriów. Oznacza to, że w przypadku gdy. źródłem wynagrodzenia partnera prywatnego są wyłącznie środki pieniężne
podmiotu publicznego – zastosowanie ma ogólna regulacja prawa zamówień publicznych, zgodnie z którą najkorzystniejszą ofertą jest ta, która
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przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo oferta z najniższą ceną.
A zatem, w takim przypadku, podmiot publiczny może, według swojego
wyboru, określić wiele kryteriów wyboru ofert, z których jednym będzie
cena (wynagrodzenie partnera prywatnego), albo poprzestać na porównaniu ofert jedynie z punktu widzenia ceny (wynagrodzenia partnera
prywatnego). Należy jednak zauważyć, że zgodnie z przyjętą w doktrynie
interpretacją przepisu art. 2 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący – nie można przyjąć ceny jako jedynego kryterium oceny
ofert.
Podmiot publiczny, podejmując decyzję o zawarciu umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, obejmującej świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 3 lata, bierze pod uwagę przesłanki, o których
mowa w art. 142 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, czyli kwestię powstania oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do
okresu czteroletniego, uzasadnienie zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do
ich spłaty.
W przypadku przedsięwzięć szczególnie skomplikowanych lub wymagających zastosowania innowacyjnych rozwiązań, podmiot publiczny
może pokryć, wszystkim oferentom na równych warunkach, część kosztów przygotowania oferty. O warunkach pokrycia części kosztów, podmiot
publiczny informuje w specyfikacji wyboru partnera prywatnego.
3.3.2. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz realizacja
partnerstwa publiczno-prywatnego
ści:

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym określa w szczególno1) cel i przedmiot przedsięwzięcia oraz harmonogram jego realizacji;
2) łączną wartość środków przewidzianych na realizację w całości
przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy, niezależnie od
źródła ich pochodzenia;
3) zobowiązanie partnera prywatnego do poniesienia w całości albo
w części nakładów na realizację przedsięwzięcia lub zapewnienie
poniesienia tych nakładów przez osoby trzecie;
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4) zobowiązania podmiotu publicznego, w tym wielkość, zasady i terminy wnoszenia wkładu własnego, jeżeli wkład taki jest przewidywany, a także zasady dysponowania tym wkładem;
5) normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia;
6) uprawnienia podmiotu publicznego w zakresie bieżącej kontroli
realizacji przedsięwzięcia przez partnera prywatnego lub spółkę, o
której mowa w art. 19 ust. 1, oraz zasady okresowego przeprowadzania przez strony wspólnej oceny realizacji przedsięwzięcia wraz
z ustaleniami realizacyjnymi;
7) czas, na jaki umowa została zawarta, oraz warunki przedłużenia lub
skrócenia okresu obowiązywania umowy, a także warunki i sposób
jej rozwiązania przed upływem terminu, na jaki została zawarta,
oraz zasady rozliczeń i odszkodowań w takim przypadku;
8) warunki i procedurę zmiany umowy oraz zmiany zakresu przedsięwzięcia, jeżeli taka możliwość była przewidziana w specyfikacji
wyboru partnera prywatnego;
9) formy, wysokość i zasady ustalania i przekazywania wynagrodzenia partnera prywatnego;
10) podział ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięcia;
11) zasady i zakres ubezpieczeń realizowanego przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania stron w tym
przedmiocie;
12) tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy;
13) postanowienia dotyczące zawiązania spółki – w przypadku gdy
strony postanowią zawiązać tę spółkę.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może przewidywać, że
w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą spółkę kapitałową, zwaną dalej „spółką”. Cel i przedmiot działalności spółki
nie może wykraczać poza zakres określony umową o partnerstwie publiczno-prywatnym. W umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym strony
mogą ustalić termin i warunki, na jakich podmiot publiczny nabędzie, po
zakończeniu wykonywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
udziały lub akcje posiadane przez partnera prywatnego w tak zawiązanej
spółce.
Podmiot publiczny przekazuje do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o partnerstwie
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publiczno-prywatnym, w szczególności następujące informacje dotyczące
tej umowy:
1) łączną kwotę wydatków na wykonanie umowy, w tym łączną kwotę
wydatków budżetu;
2) łączne kwoty wydatków na wykonanie umowy w poszczególnych
latach, w tym łączną kwotę wydatków budżetu w poszczególnych
latach;
3) podział ryzyk, związanych z realizacją przedsięwzięcia, pomiędzy
partnera prywatnego i podmiot publiczny.
Podmiot publiczny przekazuje do ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie 14 dni od dnia zmiany umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym jest nieważna w przypadku:
1) nieprzeprowadzenia analizy
2) nieogłoszenia informacji o planowanej realizacji określonego przedsięwzięcia w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
Do wyboru podmiotów świadczących na rzecz partnera prywatnego
lub spółki, czyli podwykonawców usług, dostaw lub robót budowlanych,
związane z przygotowaniem, zawarciem lub wykonaniem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się odpowiednio art. 121 ust. 2
ustawy – Prawo zamówień publicznych. A zatem przy dokonywaniu wyboru podmiotów świadczących na jego rzecz wymienionych prac istnieje
zobowiązanie do przeprowadzenia wyboru z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, zapewniających równe traktowanie potencjalnych wykonawców. Oznacza to, że przy wyborze podwykonawców przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza
kwotę, określoną na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p., powstaje obowiązek
stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie określonym w art. 131 ust. 2 p.z.p. Wedle tego przepisu koncesjonariusz, który nie
jest zamawiającym w rozumieniu, przy udzielaniu zamówień na roboty
budowlane, których wartość jest równa lub przekracza kwotę określoną w
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przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynikających z wykonywania koncesji:
1) jest obowiązany do stosowania przepisów ustawy dotyczących:
a) ogłoszenia o zamówieniu,
b) ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane,
c) określania terminów składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz terminów składania ofert;
2) jest obowiązany do prowadzenia postępowań z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, zapewniających równe traktowanie potencjalnych wykonawców.
Wobec powyższego partnerzy prywatni nie mogą stosować do wyboru
podwykonawców niektórych przepisów ułatwiających udzielanie zamówień w określonych sytuacjach, na przykład trybów bez ogłoszenia
Jeśli partner prywatny jest zamawiającym w rozumieniu (np. spółka z
udziałem podmiotu publicznego), wówczas jest zobowiązany do stosowania wszelkich przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie wyboru podwykonawców. Aby jednak uzyskać status zamawiającego, partner
prywatny musi finansować (lub zapewnić finansowanie) przedsięwzięcia,
wykonywanego w ramach ppp ze środków publicznych lub uzyskanych od
zamawiających.
Zgody wszystkich wspólników albo akcjonariuszy spółki, wymagają
następujące czynności:
1) zbycie lub obciążenie nieruchomości lub przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego;
2) zmiana umowy albo statutu spółki.
Podmiotowi publicznemu przysługuje prawo pierwokupu akcji albo
udziałów partnera prywatnego w spółce. O decyzji w sprawie skorzystania z tego prawa podmiot publiczny informuje partnera prywatnego nie
później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia przez partnera
prywatnego o zamiarze zbycia akcji albo udziałów. Podmiot publiczny wykonuje prawo pierwokupu, nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia
podjęcia decyzji o skorzystaniu z tego prawa. Zbycie przez partnera prywatnego akcji albo udziałów z naruszeniem tych zasad jest nieważne.
Po zakończeniu wykonywania umowy partner prywatny lub spółka,
przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy będący przed120
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miotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi
inaczej.  Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym może stanowić, że
przekazanie składnika majątkowego po zakończeniu wykonywania umowy
nastąpi na rzecz państwowej lub samorządowej osoby prawnej utworzonej
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
lub spółki handlowej z większościowym udziałem jednostki samorządu
terytorialnego albo Skarbu Państwa.
3.4. Zlecanie zadań na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.) przewiduje różne tryby postępowań o udzielenie zamówień. Natomiast należy mieć przy tym na uwadze,
iż charakteryzują się one daleko posuniętym formalizmem.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. W razie wyboru zlecania zadań na podstawie przepisów przytoczonej wyżej ustawy, należy mieć na względzie, aby spółdzielnia spełniała powyższe warunki, co w przypadku nowopowstałego podmiotu
może nastręczać trudności.
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3.4.1. Tryby udzielania zamówień
1) przetarg nieograniczony – tryb udzielenia zamówienia, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,
Przetarg nieograniczony jest obok przetargu ograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia, co oznacza, że uwzględniając pełną
dostępność do zamówienia i konkurencyjność tego trybu, ustawodawca
zdecydował się na umożliwienie zastosowania przetargu nieograniczonego przez zamawiającego w każdych okolicznościach, bez względu na wartość i rodzaj zamówienia.
Przetarg nieograniczony wszczynany jest dokonaniem czynności publikacji ogłoszenia o zamówieniu w miejscach przewidzianych dla danej
procedury – uproszczonej podprogowej, pełnej lub zaostrzonej. Jest to
ogłoszenie skierowane do ogółu wykonawców. W odpowiedzi na ogłoszenie każdy wykonawca może złożyć ofertę. Nie oznacza to, że zamawiający
nie może postawić warunków udziału w postępowaniu lub że nie jest w
tym trybie niezbędna specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
W przetargu nieograniczonym, po dokonaniu publikacji ogłoszenia i
zamieszczeniu SIWZ na stronie internetowej, zamawiający nie dokonuje kwalifikacji wykonawców w odrębnym etapie postępowania, jak ma to
miejsce np. w przetargu ograniczonym. W odpowiedzi na ogłoszenie z
uwzględnieniem zapisów SIWZ wykonawcy składają oferty. Zamawiający będzie więc dokonywał na podstawie złożonych ofert zarówno oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu, jak również oceny merytorycznej ofert.
W przetargu nieograniczonym zamawiający może przewidzieć, iż po
dokonaniu oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej przeprowadzi aukcję elektroniczną.
2) przetarg ograniczony – tryb udzielenia zamówienia, w którym,
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy
składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty
mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert,
Przetarg ograniczony rozpoczyna się czynnością zamawiającego polegającą na opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu. W odpowiedzi na
ogłoszenie wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w
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przetargu ograniczonym. Na podstawie wniosków zamawiający przeprowadza kwalifikację wykonawców, oceniając spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający tworzy listę wykonawców,
których zaprasza do składania ofert. Wraz z zaproszeniem wykonawcy
otrzymują SIWZ i na jego podstawie przygotowują i składają oferty, które
następnie podlegają ocenie na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie dla oceny ofert.
W przetargu ograniczonym wyraźnie wyróżnione zostały dwa etapy:
– pierwszy, który ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do
wykonania zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotów); prowadzony jest na podstawie ogłoszenia o zamówieniu;
– drugi, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spośród
złożonych przez zakwalifikowanych w pierwszym etapie wykonawców; prowadzony na podstawie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3) negocjacje z ogłoszeniem – tryb udzielenia zamówienia, w którym,
po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania
ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje,
a następnie zaprasza ich do składania ofert,
Negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym,
po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert
wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie
zaprasza ich do składania ofert.
W negocjacjach z ogłoszeniem, po publicznym ogłoszeniu, zamawiający w pierwszym rzędzie zaprasza zakwalifikowanych wykonawców do
złożenia ofert wstępnych, które nie zawierają ceny, następnie prowadzi negocjacje z wykonawcami, których oferty wstępne nie podlegały odrzuceniu, po czym zaprasza ich do składania ofert. Tryb ten, przy zachowaniu
konkurencji, co zapewnia publiczne ogłoszenie, pozwala zamawiającemu
na prowadzenie negocjacji w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia.
Możliwość skorzystania z trybu negocjacji z ogłoszeniem uzależniona
została od spełnienia przynajmniej jednej z pięciu przesłanek wymienionych w art. 55 ust. 1, a zatem:
123

Anna Pałecka-Błaszczyk

a) w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo dialogu konkurencyjnego wszystkie oferty zostały odrzucone, a pierwotne warunki
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;
b) w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usług lub robót
budowlanych lub związane z nimi ryzyko uniemożliwia wcześniejsze dokonanie ich wyceny;
c) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w
taki sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego;
d) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub rozwojowych, a
nie w celu zapewnienia zysku lub pokrycia poniesionych kosztów
badań lub rozwoju;
e) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
Tym samym tryb ten nie jest jednym z podstawowych trybów udzielenia zamówienia, a zamawiający może zastosować go jedynie w wyżej określonych sytuacjach.
W negocjacjach z ogłoszeniem wyróżnione zostały 4 etapy:
– pierwszy, który ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do
realizacji zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotów), a który prowadzony jest w
oparciu o ogłoszenie o zamówieniu;
– drugi, w którym zamawiający ocenia oferty wstępne złożone na
zaproszenie zamawiającego przez zakwalifikowanych wykonawców;
– trzeci, w którym zamawiający negocjuje z wykonawcami, którzy
złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy, itp.; na podstawie negocjacji zamawiający może zmienić zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w zakresie doprecyzowania i uszczegółowienia przedmiotu zamówienia, wprowadzone zmiany nie mogą
prowadzić do zmian istotnych;
– czwarty, który ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty spośród
złożonych przez wykonawców, z którymi zamawiający prowadził
negocjacje; prowadzony na podstawie zapisów specyfikacji istot124
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nych warunków zamówienia, które mogły ulec doprecyzowaniu
po negocjacjach z wykonawcami.
1) dialog konkurencyjny – tryb udzielenia zamówienia, w którym po
publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich
do składania ofert,
Dialog konkurencyjny jest trybem udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający po publicznym ogłoszeniu prowadzi dialog z wykonawcami
zakwalifikowanymi do dalszego udziału w postępowaniu na podstawie
wniosków o dopuszczenie do udziału, a następnie precyzuje wymagania i
zaprasza wykonawców do składania ofert.
Możliwość skorzystania z dialogu konkurencyjnego została uwarunkowana łącznym spełnieniem przesłanek określonych w art. 60b ust. 1i, w postaci:
• nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na
szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić
uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
• cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20.000.000 euro, a na
dostawy lub usługi – 10.000.000 euro, zamawiający, w terminie 3 dni od
wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o jego wszczęciu,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania trybu udzielenia
zamówienia.
Nie jest więc to tryb dopuszczalny do zastosowania w każdej sytuacji.
W dialogu konkurencyjnym można wyróżnić trzy etapy:
– pierwszy, który ma na celu wyłonienie wykonawców zdolnych do
wykonania zamówienia, tj. spełniających warunki udziału w postępowaniu (kwalifikacja podmiotowa), a który prowadzony jest
w oparciu o ogłoszenie o zamówieniu;
– drugi, w którym zamawiający prowadzi dialog, a więc rodzaj negocjacji, w celu określenia przedmiotu zamówienia oraz uwarunkowań prawnych i finansowych udzielenia zamówienia;
– trzeci, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spośród
złożonych ofert przez wykonawców, z którymi zamawiający pro125
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wadził dialog. Oferty składane są na podstawie przygotowanej
przez zamawiającego specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5) negocjacje bez ogłoszenia – tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert,
Negocjacje bez ogłoszenia to tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający zaprasza wybranych przez siebie wykonawców, w liczbie zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 5, a jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 20.000.000 euro, a dla dostaw lub usług – 10.000.000
euro, nie mniejszej niż 7, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia liczba wykonawców mogących je wykonać jest mniejsza,
jednak nie mniejsza niż 2 – do negocjacji obejmujących warunki umowy,
a następnie zaprasza do składania ofert tych, z którymi negocjował. Zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia ogranicza krąg wykonawców, którzy
uczestniczą w postępowaniu, do wybranych przez zamawiającego, co jest
ograniczeniem konkurencji. Z drugiej strony, jest to tryb zapewniający
pewną konkurencyjność i zakładający porównanie ofert, a możliwy do
przeprowadzenia szybko, gdyż ustawa nie przewiduje sztywnych terminów dla poszczególnych etapów postępowania.
W trybie negocjacji bez ogłoszenia można wyróżnić dwa podstawowe
etapy:
– pierwszy, w którym zamawiający negocjuje z wybranymi przez
siebie wykonawcami warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego, warunki techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia, itp.; na podstawie negocjacji zamawiający może zmienić
zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
– drugi, który ma na celu wybór oferty najkorzystniejszej spośród
złożonych przez wykonawców, z którymi zamawiający prowadził
negocjacje; prowadzony w oparciu o zapisy specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, które mogły ulec zmianie po negocjacjach z wykonawcami.
6) zamówienie z wolnej ręki – tryb udzielenia zamówienia, w którym
zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym
wykonawcą,
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W trybie zamówienia z wolnej ręki do zawarcia umowy nie dochodzi
w drodze złożenia i przyjęcia oferty, lecz wówczas gdy strony prowadzące
negocjacje dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji, z uwzględnieniem jednak konieczności
zachowania pisemnej formy umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Negocjacje prowadzone z wykonawcą mogą, jednak nie muszą doprowadzić do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W praktyce będzie miało to miejsce wówczas, gdy strony nie porozumieją się co do
treści mającej łączyć je umowy. W takiej sytuacji postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki powinno zostać unieważnione przez
zamawiającego, analogicznie jak każde inne postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego. Ponieważ zawarcie umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki ma miejsce wówczas, gdy strony dojdą do porozumienia
co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji, to
brak zgody pomiędzy nimi stanowić będzie przeszkodę zawarcia prawnie
skutecznej umowy. Z tego powodu podstawą unieważnienia postępowania
będzie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
Konstrukcja trybu zamówienia z wolnej ręki pociąga za sobą szereg
konsekwencji proceduralnych związanych z udzieleniem zamówienia
publicznego w tym trybie. Wynikają one z faktu, iż w przypadku trybu
zamówienia z wolnej ręki nie występuje oferta. Jak przy każdych negocjacjach (w rozumieniu art. 72 § 1 k.c.), także przy zamówieniu z wolnej ręki
dochodzenie do treści umowy jest zjawiskiem dynamicznym, a treść przyszłego kontraktu powstaje w toku docierania się stanowisk negocjujących
stron. Nawet jeśli w trakcie prowadzonych negocjacji strony będą swoje
stanowiska co do treści przyszłej umowy przekazywać sobie na piśmie,
to taka propozycja nie będzie stanowiła oferty w rozumieniu ani kodeksu
cywilnego, ani prawa zamówień publicznych.
Ze względu na brak instytucji oferty, w trybie zamówienia z wolnej ręki
nie będzie znajdowało zastosowania wiele instytucji właściwych dla trybów opartych na przetargowym modelu zawarcia umowy. Chodzi przede
wszystkim o wyłączenie części przepisów o ocenie ofert (np. odrzuceniu
oferty, ale już nie o wykluczeniu wykonawcy), ale także tych instytucji,
które wprost lub pośrednio odwołują się do instytucji oferty lub z ofertą
wiążą swoje zastosowanie. Nie znajdzie zastosowania w trybie zamówienia
z wolnej ręki instytucja specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po
pierwsze dlatego, iż jako dokument potrzebny do przygotowania oferty
jest zbędna w trybie, w którym oferta nie występuje, a po wtóre, iż przepisy
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konstruujące postępowanie w omawianym trybie (inaczej niż w innych
trybach) nie przewidują przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom.
7) zapytanie o cenę – tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców
i zaprasza ich do składania ofert,
Zapytanie o cenę jest prostym trybem udzielenia zamówienia, polegającym na porównywaniu ofert złożonych przez wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu przez zamawiającego jedynie na podstawie kryterium ceny. Zastosowanie tego trybu wiąże się z ograniczeniem
kręgu wykonawców, którzy uczestniczą w postępowaniu, do wybranych
przez zamawiającego, co jest ograniczeniem konkurencji. Ustawodawca dopuścił takie ograniczenie jedynie dla postępowań prowadzonych w
procedurze właściwej dla wartości nieprzekraczającej kwot określonych w
rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 11 ust. 8
ustawy, a więc równowartości 137.000 lub 211.000 euro w zależności od
statusu zamawiającego, gdzie przedmiotem zamówienia są dostawy i usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę, zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców świadczących w
ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące
przedmiotem zamówienia, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty, nie mniej niż 5.
Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przesyła specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każdy z wykonawców może
zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się
negocjacji w sprawie ceny. Zamawiający udziela zamówienia wykonawcy,
który zaoferował najniższą cenę.
8) licytacja elektroniczna – tryb udzielenia zamówienia, w którym za
pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji,
Możliwość zastosowania licytacji jest ograniczona do zamówień, których wartość jest niższa od kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8
p.z.p. Oznacza to, że przez zamawiających spoza podsektora samorządo128

Zasady udzielania zamówień na działalność pożytku publicznego…

wego (zdefiniowanego w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych) licytacja może być stosowana do wartości zamówień poniżej
137 tysięcy euro. Dla pozostałych zamawiających – dla zamówień o wartościach mniejszych niż 211 tysięcy euro. Należy przy tym zwrócić uwagę, że
zamówienia o wartości równej wartości progowej nie mogą być udzielone
w trybie licytacji (odmiennie niż dotychczas, gdy zamówienia o wartości
równej 60 tysięcy euro mogły być udzielane w trybie, który opisuje niniejszy oddział).
Licytacja jest trybem całkowicie odmiennym od pozostałych. Podstawową różnicą jest możliwość składania w trakcie licytacji więcej niż jednej
oferty przez każdego wykonawcę. Każde postąpienie jest bowiem odrębną
ofertą. Ponadto zastosowanie trybu licytacji elektronicznej wymaga użycia narzędzi informatycznych, podczas gdy w pozostałych przewidzianych
ustawą trybach podstawową formą komunikowania się zamawiającego z
wykonawcami jest forma pisemna. W związku z obligatoryjnym stosowaniem w licytacji komunikacji przy pomocy narzędzi zamieszczonych
na stronie internetowej, tryb ten od innych trybów udzielania zamówień
odróżnia składanie ofert za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej (na
odległość). Wykonawca nadaje (składa), a zamawiający w czasie rzeczywistym odbiera informacje stanowiące ofertę. Dla uznania, iż oferta została złożona w sposób prawidłowy, niezbędne jest przy tym posłużenie się
formularzem, zamieszczonym na stronie internetowej przez zamawiającego. Umożliwia to zamawiającemu uzyskanie porównywalnej informacji, a
przepis dotyczący obowiązku użycia formularza stanowi odpowiednik art.
36 ust. 1 pkt 10 p.z.p., odnoszącego się do sposobu przygotowania ofert. Dla
zachowania zasady równego traktowania wykonawców oraz ujednolicenia
reguł przeprowadzania licytacji z regułami właściwymi dla innych trybów,
niemożliwa jest jakakolwiek ingerencja zamawiającego w zakres danych
(oferty) przekazywanych przez wykonawcę. Wskazuje na to w szczególności obowiązek korzystania wyłącznie z urządzeń, które samoczynnie (bez
udziału zamawiającego) szeregują przekazywane przez wykonawców oferty wg wysokości ceny – jedynego dopuszczalnego kryterium wyboru ofert
w trybie licytacji elektronicznej.
Ustawodawca przesądził, iż przedmiotem zamówienia udzielanego w
trybie licytacji elektronicznej mogą być nie tylko wyłącznie dostawy, czyli nabycie rzeczy, praw lub innych dóbr ale również usługi, zdefiniowane
jako zamówienia inne niż takie, których przedmiotem są dostawy i roboty
budowlane. Oznacza to, że jedynie nabywanie robót budowlanych z za129
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stosowaniem licytacji elektronicznej jest z założenia niemożliwe. Nabycie
przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku licytacji, podobnie
jak w innych trybach udzielania zamówień, zarówno na podstawie umowy sprzedaży, jak i poprzez zawarcie każdej innej umowy wiążącej się z
prawem do odpłatnego korzystania z przedmiotu zamówienia lub będącej
przedmiotem odpłatnego świadczenia. Zgodnie z definicją dostawy, może
to być w szczególności umowa najmu, dzierżawy, dostawy oraz leasingu,
ale zarówno w przypadku dostaw, jak i usług może to być każda, np. nienazwana umowa.
Przedmiotem licytacji mogą być wyłącznie dostawy lub usługi powszechnie dostępne, tzn. zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w większości słowników języka polskiego mające charakter seryjny, masowy, popularny i z tych przyczyn łatwe do osiągnięcia. Muszą mieć one ponadto
ustalone standardy jakościowe, tzn. stosunkowo trwałe, rzadko podlegające zmianie oraz dokładnie określone albo znormalizowane cechy w zakresie jakości. Oznacza to, że przedmiotem licytacji w praktyce nie może
być nabycie praw, gdyż te nie mają ustalonych standardów jakościowych.
Trudno również je uznać za powszechnie dostępne.
W trybie licytacji elektronicznej nie jest możliwe udzielenie zamówienia, którego przedmiot byłby inny niż dostawy lub usługi. Należy przy tym
przyjąć, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 6 ust. 1 i 2, w przypadku udzielania zamówień o charakterze wielorodzajowym (mieszanym)
możliwe byłoby zastosowanie przepisów o dostawach lub usługach robót
budowlanych, stanowiących mniej niż 50% wartości. W przypadku stosowania wspomnianego przepisu do zamówień udzielanych w trybie licytacji, należy jednak rozważyć, czy nie stanowiłoby to naruszenia przepisu
wskazującego, iż dostawy lub usługi będące przedmiotem licytacji muszą
mieć charakter świadczeń powszechnie dostępnych o ustalonych jakościowych standardach. Takiego wymogu (uznania za dostawę lub usługę
o określonym charakterze) nie spełnią zamówienia mieszane, gdyż co do
zasady wiążą się one ze sobą wzajemnie w sposób wynikający z okoliczności wykonywania konkretnego zamówienia. Trudno więc mówić tu o
trwałym standardzie.
3.4.2. Wybór najkorzystniejszej oferty
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci
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elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty wariantowej,
jeżeli cena nie jest jedynym kryterium wyboru. Zamawiający może dopuścić możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. W takim przypadku wykonawca może złożyć oferty
częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający
określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe
może złożyć jeden wykonawca.
Umowy
Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie
stanowią inaczej.
Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej.
Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z
jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia
przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są
korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania.
Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Umowę zawiera się na czas oznaczony. Zamawiający może zawrzeć
umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres
dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym
do ich spłaty. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa
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Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zakazane jest dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. Dokonane zmiany umowy,
poza wymienionymi, są nieważne.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli wykonawca jest
jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń
z tytułu gwarancji jakości. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia, jeżeli:
1) wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10.000.000 euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki;
3) umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z pewnymi
wyjątkami.
W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy żądanie wniesienia
zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczny wzrost cen ofert, zamawiający może odstąpić od żądania
wniesienia zabezpieczenia.
Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
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3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych
w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy
zabezpieczenia na jedną lub kilka określonych w ustawie form. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Wysokość zabezpieczenia
ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie
albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny
jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2% do 10% ceny
całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.
Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie,
za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. W takiej sytuacji, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść
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co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
zapłaty faktury. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie
wykonane.
3.5. Złożenie wniosku z własnej inicjatywy
Spółdzielni socjalnych dotyczyć może także instytucja przewidziana w
art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
tj. możliwość złożenia z własnej inicjatywy oferty realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym
przez organy administracji publicznej.
W takim przypadku organ administracji publicznej w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy:
1) rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez
organizacje pozarządowe oraz podmioty, biorąc pod uwagę stopień, w
jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję
realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez
organizację pozarządową oraz podmioty wymienione, oraz
2 ) informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego.
Przewidziana w tym przepisie procedura jest zatem uzupełnieniem
rozwiązania przyjętego w art. 11 ustawy, jednak z ofertą nie mogą wystąpić jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane. W razie złożenia oferty przez uprawnione
podmioty organ administracji publicznej w nieprzekraczalnym terminie 2
miesięcy jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie administracyjne
zmierzające do oceny celowości realizacji zadania publicznego określonego w złożonej ofercie. Następnie organ ten musi poinformować o podjętym rozstrzygnięciu organizację pozarządową lub podmiot. W wypadku
uznania celowości realizacji wskazanego w ofercie zadania publicznego
organ rozpoczyna procedurę przewidzianą w art. 11 ust. 2-4 ustawy, czyli
w szczególności przeprowadza otwarty konkurs ofert.
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W razie niewydania rozstrzygnięcia w terminie 2 miesięcy, względnie
w wypadku uznania w tym rozstrzygnięciu, że nie jest celowa realizacja
zadania publicznego zgłoszonego w ofercie, organizacja pozarządowa lub
zrównany z nią podmiot może złożyć skargę w sposób przewidziany w
art. 221 i n. k.p.a. Chociaż ustawodawca w art. 12 ust. 2 pkt 2 posługuje
się terminem „decyzja”, to jednak nie chodzi tu o decyzję w rozumieniu
kodeksu postępowania administracyjnego. Za przyjęciem tego stanowiska
przemawia fakt, że o podjętym rozstrzygnięciu organ informuje jedynie
zainteresowanych, nie doręczając im formalnie odpisu rozstrzygnięcia, nie
podając podstawy prawnej i uzasadnienia oraz nie pouczając o przysługującym środku odwoławczym. Tymczasem powyższe elementy, jak wynika z art. 107 k.p.a., są jej elementami koniecznymi (art. 107 stanowi,
że decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji publicznej,
datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej,
rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim
trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji; decyzja,
w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto
pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi).
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Aneks do Rozdziału III.
Zestawienie najważniejszych aktów prawnych
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr
249, poz. 2104),
4) Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. Nr 169, poz. 1420),
5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.
U. Nr 94, poz. 651).
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Jak zgodnie z prawem nie stosować żadnych procedur
przy zlecaniu usług lub dostaw spółdzielniom
socjalnym?
– uzupełnienie do Rozdziału III.
Z analizy przedstawionej w Rozdziale III wynika przede wszystkim, że
proces pozyskiwania środków publicznych przez podmioty prywatne, w
tym spółdzielnie socjalne, jest bardzo sformalizowany i często wymaga już
znaczącego doświadczenia w działalności danego rodzaju. To może utrudniać pozyskiwania środków publicznych przez nowopowstające spółdzielnie socjalne.
Możliwości dla nowych spółdzielni socjalnych stwarza nowelizacja
ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 kwietnia 2007r. (Dz.U. 2007
Nr 82 poz. 560), zgodnie z którą Ustawy nie stosuje się do „zamówień i
konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro;”.
Obowiązujący przelicznik wartości euro wynosi na dzień sporządzenia
tego uzupełnienia (tj. 24.10.2007r.) 4,3870 zł (zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z 22 maja 2006 roku, Dz.U. 2006 Nr 87, poz. 610).
Oznacza to w praktyce, że jednostka samorządowa może zlecić zadania
spółdzielni socjalnej na kwotę 61 418,00 zł bez prowadzenia jakiejkolwiek
procedury, jednak z zachowaniem zasady racjonalnego gospodarowania
środkami publicznymi. Kwota ta jest na tyle znacząca, aby efektywnie
wspomóc działanie spółdzielni socjalnej. Zarządzający spółdzielnią socjalną mogą również ubiegać się o pozyskanie kilku różnych zleceń i tym
samym stworzyć finansowe podstawy działania spółdzielni socjalnej.
Odwołując się do przepisu zwalniającego z obowiązku stosowania procedur prawa zamówień publicznych, trzeba jednak pamiętać:
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1. Dane zlecenie na kwotę nie przewyższającą równowartości 14 tys.
euro musi mieć w danym roku budżetowym jednostkowy charakter.
Przykład 1. Jeżeli Urząd Gminy chce zamówić w spółdzielni socjalnej za kwotę 45 000 zł usługę całorocznego sprzątania budynku
urzędu, może to uczynić bez odwoływania się do procedury PZP
pod warunkiem, że na ten cel (w tym wypadku sprzątania obiektu)
nie będzie wydanych w skali roku więcej niż równowartość 14 tys.
euro. Pamiętać przy tym trzeba, że jeżeli na daną usługę czy realizację dostawy wcześniej przeznaczana była znacznie niższa kwota, np.
20 tys. zł, propozycja nowego wydatku na ten sam cel w wysokości
45 tys. zł może być uznana za niezgodną z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Ta sama reguła obowiązuje,
jeżeli określona usługa czy dostawa zrealizowana może być w danych warunkach rynkowych po znacznie niższym koszcie.
Przykład 2. Jeżeli Urząd Gminy przeznacza w skali roku na zakup
materiałów biurowych więcej niż równowartość 14 tys. euro, to nie
może bez procedury przewidzianej w Prawie zamówień publicznych
zlecić nawet części dostawy (np. za 20 tys. zł), ponieważ kwoty zleceń ulegają sumowaniu i na całość trzeba przeprowadzić zamówienie publiczne.
2. Zasadniczo kwoty zwalniającej z obowiązku stosowania procedur
PZP nie należy stosować do zleceń realizacji zadań publicznych –
jako zadań zleconych, ponieważ w tym przypadku, niezależnie od
kwoty, zasadniczym trybem jest, opisane w zaprezentowanej analizie, postępowanie konkursowe. Zatem odwoływać się do przepisu
zwalniającego z obowiązku stosowania procedur PZP w przypadku
zamówień poniżej równowartości 14 tys. euro można w stosunku do
typowych usług i dostaw rynkowych np. sprzątanie i ochrona obiektu, drobne prace remontowo – budowlane, usługi gastronomiczne
itp..
Uzupełnienie opracował:
Dr inż. Piotr Radecki
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Część II.
Materiały szkoleniowe do cyklu szkoleniowego dla kadry
spółdzielni socjalnych oraz przedstawicieli samorządów
gminnych
pt.
„Ekonomiczne, organizacyjne i finansowe podstawy
funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób
niepełnosprawnych”
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Rozdział IV.
Rynkowe aspekty funkcjonowania spółdzielni socjalnych
Autor opracowania:
Dr inż. Piotr Radecki, Dyrektor Działu Badań i Analiz
Krajowej Izby Gospodarczo – Rehabilitacyjnej, koordynator Projektu ze
strony KIG-R
4.1. Czynniki kształtujące ceny i rentowność
4.1.1. Zagadnienia wprowadzające
Wszelka aktywność gospodarcza wiąże się z koniecznością zmierzenia
się z takimi problemami jak efektywność, ekonomiczność, konkurencja,
czy konkurencyjność.
Najogólniej efektywność oznacza maksymalizację efektu przy danym
nakładzie lub minimalizację nakładu przy danym efekcie – generalnie
sprowadza się to do uzyskania jak największej relacji:
Efekt
Nakład
Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje efektywności:
• efektywność techniczna,
• efektywność ekonomiczna.
Efektywność techniczna oznacza, że przy pewnym poziomie określonych czynników dany proces zachodzi najlepiej z technicznego punktu
widzenia, np. spalając określoną substancję w określonej temperaturze,
uzyskuje się najwięcej jednostek ciepła z jednostki spalanej masy.
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Efektywność ekonomiczna oznacza, uzyskanie zamierzonego efektu najniższym kosztem lub uzyskanie maksymalnego efektu przy danym
koszcie. W tym przypadku nakłady i efekty zostają ujęty w pieniądzu i
staje się odpowiednio kosztami i przychodami.
Maksymalizując efektywność ekonomiczną postępujemy „ekonomicznie”.
Efektywności techniczna i ekonomiczna często niewiele mają ze sobą
wspólnego – np. najwięcej energii można uzyskać z jednostki masy uranu,
ale nie posiadając elektrowni atomowej, znacznie taniej (ekonomiczniej)
jest palić w piecu drewnem lub węglem. Bardzo efektywnie z technicznego punktu widzenia działa komputer (załóżmy) za 30 tys. zł (w ciągu
minuty przetwarza ogromną liczbę danych), ale znacznie rozsądniej kupić
komputer za trzy tysiące – ponieważ w tym przypadku liczba przetwarzanych informacji na minutę będzie prawdopodobnie wystarczająca. W tym
pierwszym przypadku zapłacimy dużo pieniędzy za możliwości, z których
nie będziemy mogli efektywnie skorzystać.
Możemy zadać zasadnicze pytanie:
Dlaczego właściwie należy postępować ekonomicznie? Dlaczego należy dbać o efektywność?
Odpowiedź jest prosta – z jednej strony dysponujemy ograniczonymi
zasobami, które są względnie stałe i ich wzrost jest ograniczony czynnikami obiektywnymi, z drugiej nasze potrzeby są nieograniczone i ich rozwój
wynika z czynników subiektywnych.
Można to przedstawić schematycznie:

Potrzeby

>Zasoby

Zjawisko to nosi miano względnego niedoboru – czyli niedoboru
wynikającego z przyczyn subiektywnych nie zaś obiektywnych. Dlatego,
niezależnie od poziomu bogactwa w danym momencie, z reguły jest ono
niewystarczające do zamiarów (potrzeb) a to skłania do efektywnego i
ekonomicznego działania.
Warto dokonać próby definicji wyżej przedstawionych pojęć podstawowych.
Zasób – wszelki potencjał (zarówno charakterze materialnym, jak i
niematerialnym), który może być wykorzystany w procesie ekonomicznego działania.
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Potrzebę zaś można określić jako odczucie braku.
Potrzebę ekonomiczną określić można jako odczucie braku wartości
użytkowej.
Potrzeba jako odczucie ma charakter:
1. subiektywny oraz
2. nieograniczony – trudno za pomocą narzędzi naukowych określić
jej poziom, zwłaszcza, że nieustannie działa prawo dynamiki potrzeb – tzn. zaspokojenie jednej potrzeby wywołuje kolejne.

To ciągłe odczucie niedosytu, będące jednocześnie podstawową siłą
napędową rozwoju ekonomicznego świata, wynika z faktu, że poszczególne osoby „wspinają” się po szczeblach hierarchii potrzeb, to znaczy po
zaspokojeniu tych uznawane za niższe, koncentrują swoją aktywność na
zaspokojeniu wyższych.
Hierarchia potrzeb wg Maslowa:

Niezależnie od pewnej prawidłowości, którą można obserwować w
skali społecznej, przemieszczanie się po szczeblach hierarchii potrzeb po143
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szczególnych osób jest bardzo indywidualne. W większości przypadków
następuje po kolei – zaczynając od potrzeb fizjologicznych, jednak w wielu
przypadkach już minimalne zaspokojenie potrzeb niższych może powodować tendencje do zaspokojenia potrzeb wyższych – np. mnichowi wystarcza minimalne zaspokojenie potrzeb fizjologicznych, przynależność
do wspólnoty daje zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, przynależności
i uznania społecznego. Praktyki modlitewne czy też medytacyjne zaspokajają potrzeby uznania społecznego, samorealizacji, rozumienia rzeczywistości i transcendencji.
Teraz pozwolę sobie zaprezentować własną4 koncepcję potrzeb, która
(mam nadzieję) jest użyteczna z punktu widzenia skutecznego konkurowania na rynku poprzez odpowiedni dobór narzędzi marketingowych.
Wśród potrzeb możemy wymienić dwie zasadnicze grupy:
• Potrzeby ciała,
• Potrzeby ego (łac. „ja”).
Potrzeby ciała wynikają z konieczności utrzymania organizmu przy życiu, co jest przede wszystkim uwarunkowane instynktem samozachowawczym oraz lękiem przed śmiercią. Potrzeby podstawowe, takie jak fizjologiczne, bezpieczeństwa i przynależności, można zaliczyć do tej kategorii.
Aby odnieść się do koncepcji potrzeb ego, należy na wstępie określić
rozumienie „EGO”.
W dosłownym tłumaczeniu z łaciny „ego” oznacza „ja”. W koncepcji
psychoanalizy ego jest świadomym i decyzyjnym elementem osobowości
człowieka.
W stosunkowo nowoczesnym nurcie psychoanalitycznym „ego” bywa
utożsamiane z obrazem (wizerunkiem) siebie. Takie rozumienie ego przyjmiemy dla potrzeb szkolenia.
Działania na rzecz własnego obrazu (wizerunku) są zatem jednocześnie działaniami na rzecz ego.
W szczególności potrzeby uznania społecznego (w tym prestiżu, statusu i władzy) są ściśle związane z potrzebami ego, ale również potrzeby ego
mogą być związane z potrzebami samorealizacji (w szczególności poprzez
wybór ścieżki samorealizacji), wiedzy, estetyki i rozumienia rzeczywistości, a nawet transcendencji.
4
Ze względu na błyskawiczny rozwój nauki nie mogę w 100% być pewnym, że ktoś
wcześniej już jej nie przedstawił.
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Im większe braki (w psychologii nazywane deficytami) poczucia własnej wartości wynikające z patologicznych warunków wychowania dziecka, tym bardziej dominujące znaczenie potrzeb ego (dążenia do sławy,
władzy, dużych pieniędzy, posiadania dóbr luksusowych).
Reasumując:
Potrzeby ciała cechują się tym, że są spowodowane czynnikami obiektywnymi, a tym samym są ograniczone, np. każdy człowiek ma ograniczone możliwości jedzenia.
Potrzeby ego są nieograniczone, są spowodowane czynnikami subiektywnymi. Nie można określić docelowego poziomu bogactwa, prestiżu,
sławy czy władzy.
Z powyższego wynika jeden prosty wniosek – dynamika potrzeb ogółem, prowadząca do wzrostu ekonomicznego poprzez wzrost konsumpcji,
spowodowana jest przede wszystkim dynamiką potrzeb ego.
Projektując produkt na rynek konsumencki trzeba w pierwszej kolejności określić jaką grupę potrzeb i jaką konkretnie potrzebę (jako
zasadniczą), ten produkt ma zaspokoić.
UWAGA: Wiele konkretnych produktów może zaspokajać jednocześnie potrzeby z dwóch wcześniej wymienionych kategorii, ale z reguły któraś dominuje.
Przykładowo: samochód w dzisiejszych czasach staje się jednym z
podstawowych narzędzi pracy i rzeczą potrzebną do życia. Potrzeba posiadania samochodu może być więc klasyfikowana do potrzeb ciała, ale
potrzeba luksusowej limuzyny za duże pieniądze, albo też super szybkiego
samochodu sportowego związana jest przede wszystkim z potrzebą ego
– pragnieniem budowania wizerunku, prestiżu, wolą wywyższenia się ponad innych.
Potrzeby ciała – dobro pozwalające
zaspokoić potrzebę
– dobre samopoczucie płynące z zaspokojenia podstawowych potrzeb
Mobilność – konieczność przemieszczania się – Samochód
Dom
Mieszkanie

Potrzeby ego
– radość z bycia lepszym i z zazdrości innych, pogarda dla gorszych;
zawiść w stosunku do tych, którzy
mają lepiej, więcej czy ładniej.
Limuzyna, samochód sportowy, samochód terenowy – niech zobaczą na
co mnie stać.
Pałac
Apartament w centrum miasta
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Wykwintne posiłki w ekskluzywnej
restauracji..
„Spektakularny sukces”, „Błyskotliwa
Zabezpieczenie pozycji zawodowej dla kariera” Wzniesienie się ponad przezabezpieczenia bytu sobie i rodzinie
ciętną, aby pokazać ludziom swoją
wartość.
Historyczne pióro należące do znaneDługopis
go pisarza kupione na licytacji za 200
tys. zł
Samorealizacja w pracy – wykonuję
Moim powołaniem i samorealizacją
pracę, która jest moim powołaniem,
jest praca, która podkreśla mój gektórą lubię.
niusz, inteligencję i prestiż.
Produkty spożywcze

Poprzez modlitwę i medytację pokaPoprzez modlitwę i medytację dążę do
zuję innym poziom swojego rozwoju
zjednoczenia z Bogiem / absolutem i
duchowego, bo „drugiego takiego
uzyskuję wewnętrzny spokój.
świętego na świecie nie ma”
Itd.

Itp.

Źródło: Przemyślenia i opracowanie własne

Powyższy przykład ilustruje fakt, że nie przedmioty i usługi z każdej
kategorii zastosowania mogą służyć bądź zaspokojeniu potrzeb ciała, bądź
przede wszystkim potrzeb ego.
UWAGA:
Konstrukcja produktu, polityka cenowa, dystrybucja i promocja w
sposób ścisły zależeć będą od tej decyzji co do kategorii potrzeb, którą
zamierzamy zaspokajać.
Wracając do podstawowych kwestii, zdefiniujemy pojęcia konkurencji
i konkurencyjności.
Konkurencja – rywalizacja o ograniczone zasoby, w tym również o
ograniczone możliwości nabywcze naszych klientów.
Konkurencyjność – zdolność do wygrywania walki z konkurencją
poprzez umiejętność ekonomicznego działania i właściwego zaspokojenia
potrzeb klientów.
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4.1.2. Czynniki kształtowania ceny rynkowej
Dobrem jest wszystko, co pozwala zaspokoić potrzebę.
Dobra mogą mieć charakter wolny (woda w strumieniu, piękny, nietknięty interwencją człowieka krajobraz) lub są specjalnie zbierane, organizowane lub wytwarzane, celem sprzedaży na rynku – wtedy możemy
mówić o produktach.
Produkt (def. Ph. Kotlera) – „zespół cech użytkowych oferowany nabywcy w rzeczy materialnej lub działaniu”.
Ta definicja wydaje się bardzo użyteczna z punktu widzenia warunków współczesnego działania, ponieważ obejmuje rozumienie produktu
zarówno jako rzeczy materialnej, jak też usługi – czyli działania podnoszącego użyteczność (pożytek, zadowolenie) klienta.
Dzisiejsze produkty coraz częściej nie mają formy materialnej (produkty bankowe, oprogramowanie), jak również coraz częściej konkretny
produkt łączy w sobie elementy materiale i niematerialne (np. pakiet turystyczny, komputer z oprogramowaniem, samochód z obsługą serwisową
bezpłatną przez 3 lata).
Reasumując – przez produkt możemy rozumieć wszystko to, co wytwarzane jest celem sprzedaży na rynku i co podnosi użyteczność nabywcy.
Możliwość zaistnienia przedsiębiorstwa na rynku w dużej mierze zależy od poziomu popytu rynkowego na dane produkty – stąd też potrzeba
rozpoznania pojęcia popytu.
Popyt
Popyt – jest obiektywnym zjawiskiem rynkowym polegającym na tym,
że w określonym czasie i miejscu, przy określonych cenach i dochodach
(oraz przy określonych innych czynnikach ekonomicznych i pozaekonomicznych) określona liczba nabywców zamierza nabyć określoną ilość danego produktu.
Popyt nie jest tożsamy z potrzebą (czy zapotrzebowaniem), ponieważ
samo wystąpienie potrzeby jest co prawda warunkiem koniecznym, ale
niewystarczającym dla wystąpienia popytu rynkowego.
Warunki popytu:
1. potrzeba,
2. siła nabywcza,
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3. preferencja – wola zaspokojenia potrzeby przez nabycie tego właśnie produktu (usługi),
4. decyzja zakupu.
Jeśli te wszystkie warunki nie są spełnione, nie można mówić o tzw.
realnym popycie czyli popycie faktycznie występującym.
Część nabywców odczuwa zarówno potrzebę, preferuje określony sposób jej zaspokojenia, ale nie podejmuje decyzji zakupu z powodu braku
siły nabywczej. Ci nabywcy tworzą tzw. popyt potencjalny – popyt, który
może stać się realny, jeśli podniosą się dochody nabywców.
Często przy wszystkich pozostałych warunkach nie następuje decyzja
zakupu. Konsument z określonych przyczyn, np. lęku, skrajnej oszczędności, nie może się zdecydować na zakup.
Funkcja popytu
Często bywa mylone pojęcie popytu i funkcji popytu. To mniej więcej
tak, jakby pomylić słońce z obrazem słońca na płótnie.
Funkcja popytu jest obrazem zmienności popytu w zależności od
zmian wybranej wielkości ekonomicznej (przeważnie ceny – funkcja popytu jest przedstawiana z reguły jako funkcja ceny) przy założeniu ceteris
paribus5 – tzn. przy innych wielkościach bez zmian (w funkcji tej popyt
reaguje wyłącznie na zmiany ceny, a poza tym przyjmujemy, że nic innego
się nie zmienia).
Prawo popytu (A. Marshall) – wraz ze wzrostem cen wielkość popytu
maleje, wraz ze spadkiem rośnie – przy założeniu ceteris paribus.
Dlatego funkcję popytu ( jako funkcję ceny) rysujemy jako opadającą:

5
Zasada ceteris paribus oznacza w dosłownym tłumaczeniu „wszystko inne takie
samo”. Założenie to oznacza przyjęcie, że poza jedną wielkością (w tym przypadku ceną)
nic innego nie ulega zmianie. Jest to założenie czysto modelowe, ponieważ w praktyce ogół czynników tworzących warunki rynku ulega w każdym momencie większej lub
mniejszej przemianie, jednak konieczne, jeżeli jest potrzeba przeanalizowania zależności
dwóch wyselekcjonowanych zmiennych (w tym przypadku ceny i wielkości popytu).
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Rys. 1. Funkcja popytu

Zmiana wielkości popytu a zmiana popytu
Ruch po krzywej funkcji popytu (reakcja wyłącznie na zmianę ceny
jak na rysunku 1) to zmiana wielkości popytu.
Tym, co określa reakcję wielkości popytu na zmianę ceny jest elastyczność cenowa popytu mierzona za pomocą współczynnika elastyczności
cenowej popytu.
(Q2 – Q1) (P1 – P2)
:
Q1
P1
Gdzie: Q1 – popyt przed zmianą ceny
Q2 – popyt po zmianie ceny
P1 – cena przed zmianą
P2 – cena po zmianie
ED =

Podana wyżej wersja wskaźnika jest tak skonstruowana, aby jego wartość była dodatnia. W swej ścisłej matematycznej formule elastyczność
cenowa popytu oznacza współczynnik kątowy stycznej do funkcji popytu (przy założeniu, że popyt jest zmienną zależną ceny – tzn. zależy od
ceny), a ponieważ krzywa jest opadająca, współczynnik przybiera wielkości ujemne (wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości popytu).
Wartość ED odpowiada na pytanie: o ile procent zmieni się wielkość
popytu na dane dobro przy jednoprocentowej zmianie ceny.
Jeśli ED >1 popyt jest elastyczny cenowo, co oznacza, że reaguje silniej
niż proporcjonalnie na zmianę ceny. Np. ED = 1,5 oznacza, że przy jednoprocentowym spadku ceny nastąpi 1,5 wzrost wielkości popytu (przy
innych warunkach bez zmian).
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ED = 1 – popyt jest jednostkowo elastyczny – przypadek graniczny.
Jednoprocentowemu spadkowi ceny towarzyszy jednoprocentowy wzrost
wielkości popytu.
ED < 1 – popyt jest nieelastyczny cenowo, na zmianę ceny reaguje
mniej niż proporcjonalnie. Np. ED = 0,5 przy jednoprocentowej zmianie
ceny, wielkość popytu zmieni się o 0,5%. Pamiętamy przy interpretacji
wartości wskaźnika, że wzrostowi ceny towarzyszy spadek wielkości popytu, zaś spadkowi ceny towarzyszy wzrost wielkości popytu.
Przesunięcie po krzywej popytu umownie nazywa się zmianą wielkości popytu, zaś zmianę popytu ilustruje się przesunięciem całej krzywej
popytu. Tak obrazujemy wzrost lub spadek popytu.
Rysunek 2. Wzrost popytu

Wzrost popytu (rys.2) zobrazowany przesunięciem w prawo krzywej
popytu oznacza, że przy każdym poziomie ceny nabywcy chcą kupić więcej niż przed wzrostem popytu. Oznacza również, że za tą samą ilość gotowi będą zapłacić więcej.
Rysunek 3. Spadek popytu

Spadek popytu (rys. 3) zobrazowany przesunięciem w lewo krzywej
popytu oznacza, że przy każdym poziomie ceny nabywcy chcą kupić
mniej niż przed spadkiem popytu. Oznacza również, że za tą samą ilość
gotowi będą zapłacić mniej.
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Zmiany popytu zależą od kilku istotnych czynników – nazywamy je
czynnikami leżącymi u podstaw krzywej popytu (czyli wpływającymi na
jej przesunięcia).
Czynniki leżące u podstaw krzywej popytu:
1. zmiany przeciętnych dochodów gospodarstw domowych,
2. zmiany preferencji nabywców (gospodarstw domowych),
3. zmiany wielkości rynku,
4. zmiany cen dóbr substytucyjnych i komplementarnych.
Ad. 1. Zmiany przeciętnych dochodów.
Zmiany dochodów gospodarstw domowych wpływają w mniejszym
lub większym stopniu na zmiany popytu rynkowego.
Dobra normalne. Typową reakcją popytu na wzrost dochodów jest
jego wzrost. Popyt na większość dóbr rośnie na skutek wzrostu przeciętnych dochodów. Dobra cechujące się taką reakcją nazywamy normalnymi.
Dobra poślednie (niższego rzędu). Na niektóre dobra popyt spada w
wyniku wzrostu dochodów przeciętnych, ponieważ są one zastępowane
(substytuowane) droższymi i wyżej przetworzonymi produktami. Dobra
reagujące spadkiem popytu na wzrost dochodów nazywamy poślednimi
(niższego rzędu). Są to np. cebula, ziemniaki, zborze, mąka.
Pojęcie – elastyczność dochodowa popytu oznacza siłę i kierunek reakcji popytu na zmianę przeciętnych dochodów.
Elastyczność dochodowa popytu mierzona jest za pomocą wskaźnika
elastyczności dochodowej popytu Edoch.
(Q2 – Q1) (Doch2 – Doch1)
:
Q1
Doch1
Gdzie: Q1 popyt przed zmianą dochodów,
Q2 – popyt po zmianie dochodów,
Doch1 – dochody przed zmianą,
Doch2 – dochód po zmianie.
Edoch =

Edoch jest miarą procentowej reakcji popytu na jednoprocentową zmianę dochodu. Przykładowo jeśli Edoch =2, oznacza to, że 1% zmiana przeciętnych dochodów spowodowała 2% wzrostu popytu na dane dobro.
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Jeśli Edoch > 0, to oznacza, że popyt na dane dobro reaguje wzrostem na
wzrost przeciętnych dochodów – takie dobra nazywamy normalnymi.
Jeśli Edoch < 0, to oznacza, że popyt na dane dobro reaguje spadkiem na
wzrost przeciętnych dochodów – takie dobra nazywamy poślednimi lub
niższego rzędu. Są one substytuowane (zastępowane) dobrami wyższego
rzędu wraz ze wzrostem dochodów. Ujemnymi wielkościami Edoch cechują
się nisko przetworzone dobra spożywcze np. ziemniaki, marchew, cukier,
cebula.
Jeśli Edoch >1, to oznacza, że popyt na dane dobro reaguje wzrostem
więcej niż proporcjonalnym na wzrost przeciętnych dochodów – takie dobra nazywamy luksusowymi.
Usługi turystyczne i rekreacyjne generalnie należą do tej kategorii,
ponieważ ich zakup jest związany ze stosunkowo dużym tzw. funduszem
swobodnej decyzji, czyli pieniędzmi, które mogą być wydane zgodnie z
wolą konsumenta po uprzednim zapłaceniu niezbędnych świadczeń (np.
opłat za żywność, mieszkanie czy samochód).
Jeśli Edoch <1, to oznacza, że popyt na dane dobro reaguje wzrostem
mniej niż proporcjonalnym na wzrost przeciętnych dochodów – takie dobra nazywamy podstawowymi. Ta kategoria obejmuje też dobra reagujące
spadkiem popytu, czyli niższego rzędu.
Reasumując, dobra ze względu na reakcję popytu na zmianę dochodów podzielić można na trzy zasadnicze kategorie:
Edoch < 1, dobra podstawowe poślednie
0 < Edoch < 1, dobra podstawowe normalne
Edoch >1, dobra luksusowe.
Sprawą podstawową dla każdego producenta i sprzedawcy jest wiedza
o tym, do której kategorii należą produkowane przez niego dobra.
Ad 2. Zmiany preferencji nabywców.
Zmiany te są trudno przewidywalne i zależą od wielu pozaekonomicznych czynników. Zmiany kulturowe i obyczajowe prowadzą do zmienności
i niestabilności wzorców konsumpcji. Dlatego produkt cieszący się umiarkowanym powodzeniem może stać się nagle modny i wówczas popyt na
niego wzrasta. I odwrotnie, moda mija i wysoki popyt na produkt może
gwałtownie spaść.
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Ad. 3. Wielkość rynku zależy od liczby potencjalnych nabywców.
Popyt na wiele produktów może rosnąć głownie za pośrednictwem
przyrostu ludności. Dotyczy to przede wszystkim podstawowych dóbr
żywnościowych jak chleb, mleko, ziemniaki czy cukier, ponieważ zmiany
dochodów czy preferencji mają w tym przypadku ograniczone znaczenie.
Efekt wzrostu rynku powstaje również poprzez wejście do organizacji typu
UE.
Ad. 4. Ceny i dostępność dóbr substytucyjnych i komplementarnych.
Pierwszym pytaniem, jakie należy zadać przy analizie tego problemu
jest, czy dany produkt ma substytuty (substytuty to dobra, które mogą
pełnić podobną lub zbliżoną funkcję np. kawa i herbata) oraz czy jego użycie związane jest z koniecznością lub możliwością użycia dobra komplementarnego?
Dobra komplementarne (inaczej uzupełniające się) to takie, które
używane są wspólnie celem zaspokojenia tej samej potrzeby, mogą to być
np. benzyna i samochód.
Jeśli rosną ceny substytutu danego produktu, to popyt na dany produkt
prawdopodobnie wzrośnie (przy innych wielkościach ekonomicznych bez
zmian).
Jeśli rosną ceny dobra komplementarnego, popyt na dobro komplementarne względem niego prawdopodobnie spadnie (przy innych wielkościach ekonomicznych bez zmian).
Związek komplementarny i substytucyjny między dobrami mierzony
jest za pomocą współczynnika elastyczności krzyżowej popytu:
(Q i 2-Q i 1)
(P j 2 – P j 1)
:
Qi 1
Pj1
gdzie: Q i 1 popyt na dobro i przed zmianą ceny dobra j
Q i 2- popyt na dobro i po zmianie ceny dobra j
P j 1 – cena dobra j przed zmianą
P j 2 cena dobra j po zmianie
EkD =

Jeśli EkD > 0, oznacza to, że wzrostowi ceny na dobro j towarzyszy wzrost
popytu na dobro i. Przy innych warunkach bez zmian oznaczać to będzie,
że dobra są substytutami. Jeśli wartość współczynnika kształtuje się w okolicach 1, można mówić o stosunkowo silnym związku substytucyjnym.
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Jeśli EkD < 0, oznacza to, że wzrostowi ceny na dobro j towarzyszy spadek popytu na dobro i. Przy innych warunkach bez zmian oznaczać to
będzie, że dobra są względem siebie komplementarne. Jeśli wartość współczynnika kształtuje się w okolicach – 1, można mówić o stosunkowo silnym związku komplementarnym.
Dlaczego funkcja popytu jest opadająca?
To, że funkcja popytu jest opadająca jest wynikiem praw rządzących
użytecznością dóbr. W im większym niedoborze jest konsument, tym więcej gotowy jest zapłacić za produkt, którego mu brakuje (wyk. 1).
Wykres 1. Popyt pojedynczego konsumenta

Za pierwszą bułkę konsument gotów jest zapłacić 5 zł, bo jest bardzo
głodny. Za każdą kolejną o złotówkę mniej. Szóstej już prawdopodobnie
nie kupi.
Popyty poszczególnych konsumentów sumują się, a ponieważ każdy
z nich obrazowany jest opadającą funkcją, ostatecznie sumaryczny popyt
rynkowy na dany produkt jest funkcją opadającą.
W praktyce życia gospodarczego zdarzają się paradoksy, które zdają się
przeczyć ww. prawidłowościom.
Do najważniejszych zaliczyć można:
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• paradoks Veblena,
• paradoks Giffena,
• efekt spekulacyjny.
Paradoks Veblena dotyczy artykułów luksusowych, dostępnych jedynie dla garstki osób najbogatszych. Dobro przez nich kupowane musi być
dostatecznie drogie, aby jego zakup podkreślał prestiż grupy społecznej.
Często więc, gdy dobra ekskluzywne drożeją, zyskują przez to więcej nabywców, bo przez swą cenę dobra te lepiej podkreślają status społeczny.
Czy paradoks Veblena jest faktycznie paradoksem? Zjawisko to w niczym
nie zagraża prawdziwości prawa popytu. Faktycznym czynnikiem wzrostu zakupów przy rosnącej cenie nie jest sama cena (bo pełni ona tylko
pośrednią rolę), ale psychologiczna potrzeba statusu i znaczenia (co jest
czynnikiem pozaekonomicznym), zasada ceteris paribus nie jest więc zachowana.
Paradoks Giffena dotyczy z kolei dóbr pierwszej potrzeby i ma raczej charakter epizodycznego zjawiska historycznego, a nie powtarzalnego
zjawiska rynkowego. W dziewiętnastowiecznej Irlandii Robert Giffen (ur.
1837 – zm. 1919) zauważył, że istotne wzrosty cen chleba prowadzą do
zdecydowanych wzrostów jego zakupów w grupie robotników. I znowu ta
sytuacja nie jest zaprzeczeniem prawa popytu. Zadziałał bowiem tu efekt
dochodowy wzrostu ceny na dany produkt. Robotnicy byli bardzo biedni, a podstawą ich wyżywienia był chleb. Jeśli jego ceny wzrosły, musieli
całkowicie zrezygnować z innych produktów i za to kupić więcej chleba,
który mimo podwyżki i tak był relatywnie tani np. w stosunku do mięsa.
Paradoks spekulacyjny polega na tym, że wraz ze wzrostem cen nabywcy zwiększają swoje zakupy, ponieważ spodziewają się dalszego wzrostu cen. I w tym przypadku prawo popytu nie zostaje złamane, ponieważ
zasadniczym czynnikiem powodującym wzrost popytu nie jest wzrost cen,
a spodziewany dalszy wzrost cen i chęć zrobienia dobrego interesu. I w
tym przypadku zasada ceteris paribus nie jest zachowana.
Podaż i czynniki ją determinujące
Podaż – jest obiektywnym zjawiskiem rynkowym polegającym na
tym, że w określonym czasie i miejscu, przy określonych cenach i kosztach
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(oraz przy określonych innych czynnikach ekonomicznych i pozaekonomicznych) określona liczba sprzedawców zamierza sprzedać określoną
ilość danego produktu.
Podaży nie należy utożsamiać z funkcją podaży.
Funkcja podaży jest obrazem zmienności podaży w zależności od wybranej wielkości, przeważnie ceny.
Typową krótkookresową zależnością jest rosnąca funkcja podaży w zależności od ceny (przy innych warunkach bez zmian – ceteris paribus).
Rysunek 4. Funkcja podaży (w krótkim okresie)

Zależność ta oznacza, że zwiększenie produkcji w krótkim okresie wymaga wzrostu ceny.
Podobnie jak w przypadku popytu, wzrost wielkości podaży oznacza
ruch po krzywej podaży, jak na powyższym rysunku.
Reakcja podaży na zmianę ceny mierzona jest współczynnikiem elastyczności cenowej podaży, którego konstrukcja jest bez mała identyczna
jak współczynnika elastyczności cenowej popytu:
ES =

(Q2 – Q1) (P1 – P2)
:
Q1
P1

Gdzie: Q1 – podaż przed zmianą ceny
Q2 – podaż po zmianie ceny
P1 – cena przed zmianą
P2 – cena po zmianie
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Kryteria oceny pozostają tu identyczne, tzn. elastyczność jednostkowa
ES=1, stanowi wielkość graniczną; ES>1 podaż jest elastyczna, ES<1 podaż
jest nieelastyczna.
Elastyczność podaży jest bardzo wrażliwa na czas w jakim następuje
pomiar. Dlatego nachylenie krzywej jest różne w zależności od czasu6.
Podobnie jak w przypadku popytu wzrost podaży oznacza zmianę usytuowania funkcji – w przypadku wzrostu jej przesunięcie w prawo i jednocześnie w dół.
Rysunek 5. Wzrost podaży

Wzrost podaży oznacza, że przy każdym poziomie cen sprzedawcy
będą gotowi sprzedawać więcej, lub będą gotowi sprzedać tyle samo, ale
po niższej cenie.
Analogicznie, spadek podaży zilustrowany jest przesunięciem krzywej
podaży w lewo i jednocześnie do góry.

6
W nauce ekonomii rozpatrywana jest funkcja podaży w zależności od czasu. Najczęściej wyróżnia się czas ultrakrótki, krótki i długi. W okresie ultra krótkim podaż jest całkowicie sztywna –
co oznacza, że na jej zwiększenie nie wpływa cena. W okresie krótkim pewne zasoby mają zmienny
charakter np. czynnik pracy, a pozostałe stały np. zasoby kapitałowe. Ten układ czynników oznacza,
że zwiększenie produkcji możliwe jest jedynie przez bardziej intensywną eksploatację czynników
zmiennych w drodze np. nadgodzin pracy. Ta sytuacja zwiększa koszty produkcji każdej kolejnej
jednostki produktu. Efektem jest wznosząca krzywa podaży. W okresie długim wszystkie czynniki
są zmienne, a poza tym utrzymanie założenia ceteris paribus przy faktycznej zmienności wszystkich warunków rynku nie ma większego sensu.
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Rysunek 6. Spadek podaży

Spadek podaży oznacza, że przy każdym poziomie cen sprzedawcy
będą gotowi sprzedawać mniej, lub będą gotowi sprzedać tyle samo, ale po
wyższej cenie.
Jakie czynniki leżą u podstaw krzywej podaż, tzn. jakie powodują jej
przesunięcia?
Podstawowym czynnikiem jest skokowa zmiana kosztów produkcji.
Skokowy spadek kosztów (w wyniku np. udoskonalenia technologii) prowadzi do wzrostu podaży, zaś ich skokowy wzrost (w wyniku np. znaczącego wzrostu cen surowców na światowych rynkach lub wzrostu kosztów
pracy) prowadzi do spadku podaży.
Czynnikiem zmieniającym usytuowanie funkcji podaży są znaczące
wejścia lub wyjścia z działalności. Jeśli sektor jest ponadprzeciętnie rentowny, wówczas może wejść do niego grupa nowych przedsiębiorców, co
spowoduje wzrost podaży. Jeśli sektor przeżywa kryzys i jest mało rentowny, możliwe jest wyjście z działalności dużej liczby przedsiębiorców,
co spowoduje spadek podaży i prawdopodobnie podniesie rentowność
sektora.
Równowaga rynkowa w krótkim okresie
(Uwaga, dla uproszczenia popyt i podaż zostaną zilustrowane funkcjami prostoliniowymi)
Równowagę rynkową zilustrować można następująco:
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Rysunek 7. Równowaga rynkowa przy ilości Q1 i cenie P2

Punkt skrzyżowania (nazwijmy go E) jest punktem równowagi rynkowej. W tym punkcie popyt i podaż są sobie równe, co oznacza, że zamierzenia kupujących i sprzedających są zgodne. Przy cenie P1 kupujący
chcą kupić dokładnie tyle, ile chcą sprzedać sprzedający. Nie występuje
więc presja ani na zmianę ceny, ani ilości w obrocie.
W praktyce równowaga rynkowa jest jedną z wielu możliwości, które
mogą zaistnieć na rynku.
Rysunek 8. Działanie niedoboru i nadwyżki rynkowej

Przy cenie P2 na rynku pojawi się nadwyżka (rys. 8). Sprzedający chcą
sprzedać Q3, a kupujący zechcą kupić jedynie Q2. Nadwyżka wynosi Q3Q2. Stanowi ona presję na sprzedawców. Będą oni gotowi na niższe ceny
po to, żeby sprzedać więcej. Przy cenie P1 zniknie ich nadwyżka i tym
samym gotowość do sprzedawania po niższych cenach.
Przy cenie P3 na rynku występuje niedobór. Teraz nabywcy chcą kupić Q3, ale sprzedawcy chcą sprzedać tylko Q2. Niedobór wytwarza presję na nabywców. Będą oni gotowi płacić więcej, aby więcej kupić. Przy
ilości Q1 i cenie P1 ich niedobór zanika, zanika więc presja na wzrost
ilości i ceny.
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Pamiętać musimy, że w praktyce ilość sprzedana jest zawsze równa ku
pionej, zatem różnica występuje tylko pomiędzy zamiarami wielkości kupna
i sprzedaży, a nie wielkościami faktycznych zakupów i sprzedaży.
Zasadą generalną jest, że o ilości towaru w transakcji decyduje strona
mająca zamiar dokonania zakupu mniejszego lub sprzedaży mniejszej niż
strona kontrahenta. Dlatego przy cenie P2 decyduje strona popytowa – nabywcy przy tej cenie kupią tylko Q2.
Podobnie przy cenie P3, nabywcy będą mogli kupić tylko Q2 (mimo,
że chcieliby Q3) ponieważ tylko tyle przy tej cenie będą chcieli sprzedać
sprzedawcy. W tym przypadku o ilości w realnej transakcji decyduje strona podażowa.
Oczywiście od ww. reguły występują odstępstwa. Mogą one mieć miejsce wtedy, gdy producenci są zmuszeni do sprzedaży całej swej produkcji, ponieważ związani są terminami płatności lub ich produkt nie nadaje
się do przechowywania. Wtedy jeśli wyprodukują ilość Q3 i będą musieli sprzedać wszystko, wówczas muszą się zgodzić na cenę P3, przy której ponoszą stratę. W następnym okresie produkcyjnym biorąc za punkt
odniesienia cenę P3, wyprodukują tylko Q2, co będą mogli sprzedać po
znacznie wyższej cenie P2. Tym razem tę cenę wezmą za punkt odniesienia i wyprodukują Q3 i ponownie będą musieli się zgodzić na cenę P3,
sprzedając ze stratą.
Takie cykle cen i wielkości produkcji są często obserwowane w rolnictwie.
Czy cena może rosnąć mimo, że podaż rośnie?
Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Nie musi tu działać żaden z
wcześniej zdefiniowanych paradoksów rynkowych – wystarczy, że zasada
ceteris paribus nie jest zachowana.
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Rysunek 9. Efekt równoczesnego wzrostu popytu i podaży – przy
relatywnie większym przyroście popytu

Przedstawione zjawisko (rys. 9) jest wynikiem równoczesnego wzrostu
popytu i podaży, przy czym popyt wzrósł relatywnie silniej, co doprowadziło do wzrostu ceny równowagi rynkowej.
To zjawisko będzie jeszcze bardziej wyraźne, jeśli zbadamy sytuację, w
której podaż pozostaje na stałym poziomie, a rośnie tylko popyt (rys. 10).
Popyt rośnie w warunkach niezmienionych mocach przemysłu produkującego na rzecz danego popytu. Taką sytuację możemy obecnie obserwować w budownictwie oraz częściowo a rynku mieszkaniowym (choć w
tym ostatnim przypadku istotne jest też działanie efektu spekulacyjnego
– przeświadczenie nabywców o dalszym wzroście cen motywuje ich do
zakupu).
Rysunek 10. Efekt wzrostu popytu przy niezmienionej funkcji podaży

Pamiętać należy, że w obu przypadkach wolumen sprzedaży rośnie.
Wzrost cen dodatkowo podnosi wartość obrotów rynku. Ta sytuacja właściwa jest dla okresu boomu gospodarczego.
Z sytuacją zdecydowanie mniej korzystną dla producentów (a niekiedy
wręcz katastrofalną dla wielu z nich) mamy do czynienia w okresie recesji.
Wówczas możliwe są scenariusze odwrotne (rys. 11).
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Rysunek 11. Spadek popytu przy niezmienionej funkcji podaży

Wzrosty i spadki zarówno popytu jak i podaży kształtują atrakcyjność
poszczególnych rynków w długim okresie.
Zmiany te w dużej mierze zależą od faz życia produktu.
Rysunek 12. Fazy „życia” produktu

Przy założeniu, że dany produkt odniesie sukces rynkowy, można wyodrębnić sześć7 faz „życia” produktu:

7
Zaznaczyć należy, że w literaturze najczęściej mowa jest o czterech zasadniczych fazach życia
produktu (wprowadzenie, rozwój, dojrzałość, schyłek), które niekiedy uzupełniane są o 2 kolejne
(embrionalną – jako poprzedzającą wprowadzenie oraz nasycenia, jako podfazę fazy dojrzałości).
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0 – faza embrionalna – jest to okres kiedy trwają prace koncepcyjne
nowego produktu. Produkt nie jest w sprzedaży, nie generuje przychodów,
za to generuje koszty.
I – faza wprowadzenia,
II – faza rozwoju – ekspansji,
III – faza dojrzałości,
III A – faza nasycenia – jest to końcowa część fazy dojrzałości – charakteryzująca się tym, że obroty na rynku już nie rosną, ale jeszcze nie
spadają w sposób wyraźny.
IV – faza schyłku – spadku.
Zaznaczyć należy, że są to typowe fazy i można je zauważyć na przykładzie produktów już długo obecnych na rynku, jednak wprowadzając nowy
produkt na rynek, nie ma żadnej gwarancji, że zostanie on zaakceptowany,
a tym samym przejdzie wszystkie typowe fazy. Niejednokrotnie dobrze zapowiadający się produkt znika z rynku w fazie szybkiego wzrostu, ponieważ zostanie zastąpiony nowocześniejszym technologicznie substytutem.
Również produkty ściśle związane z modą cechują się szybkim wejściem
w fazę rozwoju, dynamicznym wzrostem w krótkim czasie, a następnie
równie szybkim spadkiem (ponieważ moda zmienia się).
Możemy zatem wymienić przykładowe czynniki załamania sprzedaży
produktów w fazie wzrostu:
1. pojawienie się nowszego technologicznie i bardziej funkcjonalnego
substytutu,
2. zmiana mody,
3. zmiana stylu życia.
Z punktu widzenia przedsiębiorstwa szczególnie ważne jest rozpoznanie fazy życia produktów na rynku, na który przedsiębiorstwo zamierza
wejść. W każdej fazie występują odmienne warunki działania i konkurencji.
Podstawowe warunki ekonomicznego działania w poszczególnych fazach życia produktu:
Faza 0 – trwają prace koncepcyjne nad zupełnie nowym produktem.
Bardzo atrakcyjne wydaje się stworzenie zupełnie nowego produktu oraz
uzyskanie dzięki niemu pozycji pioniera i lidera rynku. Trzeba jednak pamiętać, że stworzenie czegoś nowego w większości przypadków (w szczególności w sektorze nowych technologii) jest bardzo kapitałochłonne, czyli
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w praktyce zarezerwowane dla wielkich światowych korporacji. Pyza tym
uruchomienie produkcji wynalazku też może napotykać na trudności.
Trzeba też pamiętać, iż zacząć należy od ochrony patentowej. W tej fazie
ryzyko związane z nowym produktem jest największe. W okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie nowego produktu na rynek trzeba
mieć kompletną wizję tego: do jakiej grupy klientów jest on skierowany,
jaki powinien być przekaz promocyjny (w szczególności na jakim aspekcie
korzyści klienta należy się koncentrować), jaką prowadzić politykę cen i
dystrybucji. Często ostateczne wprowadzenie produktu na rynek poprzedzone jest tzw. testem rynkowym – czyli ograniczonym przestrzennie
wprowadzeniem, które ma na celu sprawdzenie uprzednio przygotowanej
strategii marketingowej.
Faza I – wprowadzenie. Nowy produkt zostaje skierowany na rynek.
Aby odniósł sukces należy konsekwentnie prowadzić przygotowaną wcześniej kampanię promocyjną i na bieżąco monitorować jej skutki. Niekiedy
trzeba zmienić podstawowe założenia strategii, np. adresata produktu –
w praktyce inna grupa klientów może być zainteresowana produktem niż
wstępnie zakładano i w związku z tym na innych źródłach wartości produktu należy się koncentrować.
W tej fazie musimy wiedzieć, że:
• Większość potencjalnych klientów w ogóle nie wie o istnieniu produktu, a ci którzy dowiedzieli się o istnieniu produktu, nie znają korzyści z jego posiadania. Dlatego konieczna jest bardzo intensywna
kampania promocyjno – informacyjna dotycząca istnienia produktu
oraz jego użyteczności. W fazie wprowadzenia występuje najwyższa
relacja kosztów promocji do przychodów ze sprzedaży,
• Produkt wciąż generuje w większym stopniu koszty niż przychody.
Dzieje się tak w dużej mierze za sprawą kosztów intensywnego marketingu, ale relatywnie wysokich kosztach jednostkowych produkcji.
Produkcja nie ma jeszcze masowego charakteru, technologia nie jest
jeszcze dopracowana pod kontem materiało- i energochłonności, co
prowadzi do relatywnie dużego kosztu wyprodukowania każdej jednostki.
• Dalsze losy produktu zależeć będą od opinii pierwszych konsumentów (pionierów). To ich pozytywne opinie sprzyjać będą rozpowszechnieniu się konsumpcji danego produktu, a tym samym przejściu do fazy wzrostu. Zwłaszcza wytworzenie klimatu snobizmu wokół produktu sprzyjać będzie jego dalszemu rozwojowi.
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• Trzeba się liczyć z koniecznością ustalenia wysokich (w stosunku
do kolejnych faz) cen produktu, co wynika z potrzeby przynajmniej
częściowego pokrycia kosztów.
• Najprawdopodobniej będziemy zmuszeni do organizacji ograniczonej dystrybucji – tzw. wariant dystrybucji specjalistycznej. Kanały
dystrybucji masowej prawdopodobnie będą niedostępne w tej fazie
z powodu ograniczonych obrotów.
• Prawdopodobnie konkurencja nie będzie jeszcze najważniejszym
zmartwieniem. Większość potentatów rynków substytucyjnych będzie spokojnie obserwować, aby zaatakować, gdy jasne będzie, że
produkt odniósł sukces.
• Faza II – rozwój. Produkt wstępnie odniósł sukces na rynku. Masowo
rośnie na niego popyt rynkowy. Większość konsumentów już wie o istnieniu produktu i korzyściach z nim związanych, ale jeszcze nie wszyscy
decydują się na jego zakup, choć grupa kupujących dynamicznie wzrasta.
W pierwszej fazie wzrostu może to prowadzić do znaczącego wzrostu cen
i uzyskania dodatniej rentowności przez produkt. Pojawia się konieczność podniesienia mocy wytwórczych, co często finansowane jest kredytem (wiąże się to z pojawieniem się ryzyka finansowego). Jednak wzrost
cen i obrotów spowoduje gwałtowny wzrost nowych wejść do sektora,
zwłaszcza, gdy we wcześniejszych fazach nie zagwarantowano ochrony
patentowej. Jednak dynamiczny wzrost rynku amortyzował będzie problemy wynikające z walki konkurencyjnej. Wciąż konieczna będzie intensywna kampania marketingowa. Wydatki na marketing wciąż będą rosły
w liczbach bezwzględnych, ale ich relacja do przychodów będzie już na
zdecydowanie niższym poziomie, niż w fazie wprowadzenia. Jednocześnie produkt podlegać będzie standaryzacji. Wprowadzane będą wymogi
jakościowe, którym firmy będą musiały sprostać.
W fazie tej należy się liczyć z:
• Koniecznością rozbudowy mocy wytwórczych – co może wiązać się
z koniecznością (i ryzykiem) znalezienia zewnętrznych źródeł finansowania,
• Wzrostem liczby firm na rynku nowego produktu a tym samym intensywności walki konkurencyjnej,
• Koniecznością podnoszenia wydatków na marketing (zwłaszcza promocję), choć będą one coraz mniej odczuwalne z racji dynamicznie
rosnących przychodów,
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• Koniecznością podnoszenia jakości i sprostania normom urzędowym.
Produkcja coraz ściślej regulowana będzie przepisami prawnymi (m.in.
co do jakości, bezpieczeństwa użytkowania, norm ochrony środowiska). Wiążą się z tym rosnące wydatki na B+R (badania i rozwój).
• Faza III – dojrzałość. Produkt odniósł sukces, ma charakter masowy. Większość potencjalnych klientów jeśli jeszcze nie zdecydowała
się na zakup, czyni to właśnie w tej fazie. Pojawia się popyt restytucyjny – zastępowanie starszych modeli nowymi. Przychody ze sprzedaży rosną, ale coraz wolniej. W końcu stabilizują się na wysokim
poziomie, co jest oznaką nasycenia rynku. Wydatki na marketing
stabilizują się względnie stałym poziomie. Konkurencja w początkowej fazie dojrzałości może być głównym czynnikiem eliminacji słabszych przedsiębiorstw, w końcu jednak rynek ulega uporządkowaniu
i stabilizacji. Na rynku pozostają najsilniejsi producenci zdolni sprostać najbardziej wyśrubowanym normom jakości, bezpieczeństwa,
ekonomiczności i ochrony środowiska. W podfazie nasycenia może
pojawić się tendencja do konsolidacji rynku – łączenia się producentów. Często najwięksi producenci łączą wysiłki, aby zmodernizować
produkt na tyle, aby możliwe było przejście w kolejną fazę wzrostu,
lub chociażby zabezpieczenie obrotów w możliwie długim okresie,
w związku z tym w podfazie nasycenia niejednokrotnie wzrastają
wydatki na B+R. Często pod koniec fazy dojrzałości na rynku pojawiają się już bardziej nowoczesne substytuty produktu.
Faza IV – schyłek. Obroty rynku spadają. W zależności od uwarunkowań, faza spadku może mieć różny przebieg:
1. Dynamiczny spadek – produkt jest bardzo szybko wypierany z rynku przez nowocześniejszy substytut. Możliwe jest też, że spadek został przyspieszony zakłóceniami bazy surowcowej (np. gwałtowny
wzrost cen energii czy paliw płynnych). Popyt spada, podaż jest redukowana z pewnym opóźnieniem, co prowadzi do spadku cen, firmy masowo wycofują się z działalności, ci co pozostają, bankrutują.
2. Powolny spadek. Popyt maleje stopniowo. Możliwa jest jeszcze egzystencja na rynku części firm przy zdecydowanej redukcji wydatków
na marketing i przy praktycznym zahamowaniu prac badawczo rozwojowych.
3. Stabilizacja fazy spadku – w niektórych przypadkach rynek schyłkowy może ulec stabilizacji, a nawet możliwy jest na nim wzrost. Sytu166
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acja taka jest możliwa tylko wtedy, jeżeli rynek przejdzie transformację z rynku masowego w niszowy, co równocześnie oznacza zmianę
grupy klientów, do których produkt jest adresowany. Na przykład
kowalstwo niemal zupełnie upadło z powodu przemian społeczno –
ekonomicznych. Ostatnio jednak przeżywa odrodzenie, ze względu
na rozwijający się snobizm. Produkty kowalstwa artystycznego stają się mile widzianymi elementami wystroju wnętrz. Wiele innych
gałęzi, przeważnie związanych z rzemiosłem, przeżywa podobne
transformacje.
4. Generalnie jednak w większości przypadków faza schyłku związana
jest ze spadkiem popytu, podaży, obrotów rynku, wszelkich inwestycji i ostatecznie prowadzi do zniknięcia z rynku produktu i firm go
wytwarzających.
Wpływ cyklu koniunkturalnego na popyt w poszczególnych gałęziach.
Rysunek 20. Klasyczne fazy cyklu koniunkturalnego

Nie wnikając w przyczyny i teorie cyklu koniunkturalnego skoncentrujemy się na jego wpływie na popyt, a tym samym możliwości zbytu
produktów różnych sektorów.
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Kilka cech cykliczności:
1. Nie można z góry określić okresu, w jakim zajdzie pełny cykl koniunkturalny. Może to trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu lat.
2. Wahania cykliczne całej gospodarki wynikają z prostego faktu, że
cyklicznością objęte są poszczególne sektory – ich cykle nakładają się (oraz rozprzestrzeniają między sobą ze względu na wzajemne związki) dając w ten sposób boom całej gospodarki lub recesję.
Poszczególne sektory mogą być czasowo pogrążone w kryzysie lub
przeżywać rozkwit, nie musi to jednak dawać efektu w postaci wahań całej gospodarki.
3. Cykl gospodarczy wpływa bezpośrednio na dochody rozporządzalne ogółu gospodarstw domowych i to właśnie wpływa na popyt na
produkty poszczególnych sektorów. To jest istotnym czynnikiem
„nakręcania” lub „chłodzenia” koniunktury. Z wahaniami dochodów wiążą się następujące implikacje:
a) Sektory produkujące dobra luksusowe w czasie boomu przeżywać
będą szczególny (więcej niż proporcjonalny) rozkwit, zaś w czasie
recesji w sposób szczególnie dotkliwy odczuwać będą jej skutki
(sprzedaż spadnie prawdopodobnie w zacznie większym stopniu
niż obroty gospodarki). Popyt restytucyjny (odnawialny) na produkty konsumpcyjne o trwałym charakterze (samochody, pralki,
lodówki, telewizory, itp.) w największym stopniu podlegać będzie
wahaniom cyklicznym – konsumenci mają możliwość odłożenia
wymiany sprzętu na „lepsze czasy”.
b) Dobra tzw. pierwszej potrzeby w mniejszym stopniu podlegać
będą wahaniom cyklicznym, choć możliwe są przesunięcia popytu np. zastępowanie droższych produktów tańszymi.
c) Generalnie popyt na tanie, nisko przetworzone dobra niższego
rzędu może przebiegać w cyklu odwrotnym do koniunktury –
nimi będą substytuowane (zastępowane) produkty wyższego rzędu.
d) Pamiętać należy, że z punktu widzenia każdego producenta większe znaczenie mają dochody, nastroje i postawy grupy własnych
klientów niż występujące w całej gospodarce. Nie zawsze sprzedając dobra konsumpcyjne, luksusowe o snobistyczny charakterze, musimy spotkać się ze skutkami recesji. Bardzo bogaci klienci
w wyniku recesji najpewniej zredukują wydatki inwestycyjne w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ale nie koniecz168
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nie zrezygnują z drobnych przyjemności kupowania drogich (dla
ogółu) przedmiotów.
4.2. Najważniejsze pytania rozpoczynającego działalność gospodarczą
Bardzo ważnym punktem wyjścia do prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej jest poczucie celowości i sensowności. Z tą kwestią wiążą
się 3 podstawowe elementy leżące u podstaw strategii przedsiębiorstwa:
1. Misja firmy – idea istnienia,
2. Wizja firmy – obraz firmy w stosunkowo odległej przyszłości przy
założeniu optymalnych warunków rozwoju,
3. Cele strategiczne – konkretyzacje misji firmy odwołujące się do konkretnych efektów działania w określonym czasie (z reguły kilku lat).
Misja firmy – związana jest przede wszystkim z pytaniami:
1. Po co jesteśmy i w związku z tym jak mamy być potrzebni?
2. Kto jest naszym klientem?
3. Jaki system wartości przyjmujemy – co jest dla nas ważne? W związku
z tym jakimi metodami będziemy działać i konkurować na rynku?
Pierwsze pytanie ma zasadnicze znaczenie. Wyjść należy z założenia,
że zysk i sukces firmy są wtórnym efektem właściwej odpowiedzi na to pytanie oraz wdrożenia tej odpowiedzi. Najpierw trzeba dysponować możliwościami i walorami potrzebnymi dla zaspokojenia potrzeb klientów,
potem możliwa jest sprzedaż i uzyskiwanie efektów. Proste stwierdzenie, że prowadzimy działalność dla pieniędzy jest ominięciem zasadniczej
kwestii. Mając na wstępie przed oczami pieniądze tracimy z pola widzenia
możliwości ich zarobienia.
MISJA – przykłady
Gmina Krypno – ośrodek kultu religijnego, zagłębie ekologicznych
produktów rolnych, wykorzystująca swoje walory przyrodnicze do rozwoju turystyki.
Misja Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.
„Misją Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. jest innowacyjny rozwój w obszarze wydobycia, przerobu ropy naftowej i dystrybucji produk169
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tów o najwyższych standardach jakości; realizowany w sposób przyjazny
dla środowiska, zgodny z polityką bezpieczeństwa energetycznego, dający
pełną satysfakcję klientom, zapewniający stałe doskonalenie i wykorzystanie potencjału pracowników.”
Misja gminy Lądek Zdrój:
Rozwój społeczności lokalnej, czynnie uczestniczącej w życiu gminy
oraz budującej własną tożsamość regionalną. Tworzenie warunków dla
coraz większej aktywności gospodarczej w mieście i na wsiach. Pielęgnowanie wielowiekowej tradycji lecznictwa uzdrowiskowego w powiązaniu
ze szczególną dbałością o naturalne walory przyrodnicze i historyczne
gminy. Budowanie oferty z produktem dobrej jakości, atrakcyjnym i
odróżniającym lądecką gminę od innych ośrodków o podobnych walorach.
Przykład misji na podstawie statutu
Spółdzielni Socjalnej „CooP” z Poznania
Celem Spółdzielni jest przywrócenie na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizacje zawodową.
Celem Spółdzielni jest również, realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i
podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu
społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu.

Wizja przedsiębiorstwa / jednostki organizacyjnej
Jak już wspomniano, WIZJA jest obrazem firmy w stosunkowo odległej przyszłości.
Obraz ten obejmować może następujące elementy:
główne obszary działania (rynki geograficzne, działalności) oraz pozycje rynkowe uzyskane w tych obszarach,
1. obraz struktury organizacyjnej i formy prawnej (np. holding zdywersyfikowany),
2. poziom i rodzaj technologii,
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3. charakterystykę zasobów ludzkich,
4. charakterystykę kluczowych umiejętności.
W praktyce nie każda wizja realnie funkcjonujących podmiotów obejmuje wszystkie tu wymienione elementy. Najważniejszym jednak jest, aby
wizja firmy dawała poczucie kierunku rozwoju i celowości.
Wiążą się z tym podstawowe funkcje wizji:
1. funkcja integrująca wysiłki ludzkie w jednym kierunku,
2. funkcja motywująca – poczucie celowości oraz związanie prywatnych interesów pracowniczych z rozwojem firmy motywuje do działania.
Aby te podstawowe cele wizji przedsiębiorstwa były realizowane i przyczyniały się do rozwoju, musi ona spełniać podstawowe warunki:
1. wizja musi być realna i wszystkie osoby zaangażowane w jej realizację muszą być co do tego przekonane,
2. wizja musi być optymistyczna,
3. musi być zrozumiała i akceptowalna przez ogół pracowników zaangażowanych jej realizację.
Ad. 1. Tylko to, co jest postrzegane jako realne motywuje do faktycznego działania. Najwspanialsza wizja, która nie budzi wiary w możliwość
wdrożenia, nie spowoduje działań – będzie jedynie „papierowym tworem
na pokaz”.
Ad 2. Motywuje tylko to co dobre. Złe wizje sieją jedynie niechęć do
działania i są przez to szkodliwe. Niejednokrotnie mogą działać na zasadzie samospełniających się przepowiedni.
Ad. 3. Wizja musi przemawiać nie tylko do jej twórców, ale przede
wszystkim realizatorów. Jeśli jej nie rozumieją, nie będą jej realizować.
Jeśli nie będzie zgodna z celami osobistymi celami realizatorów, będą ją
ignorować lub wręcz torpedować. Dlatego często wizja jest przedmiotem
konsultacji wewnętrznych w organizacji.
WIZJA – przykłady
Wizja Gminy KRYPNO
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Krypno – miejsce kultu religijnego, gmina położona w sąsiedztwie
parków narodowych – Biebrzańskiego i Narwiańskiego, wytwarzająca wysokiej jakości ekologiczne produkty rolne, zapewniająca mieszkańcom należyty poziom warunków życia, wspierająca aktywność społeczną i lokalną
przedsiębiorczość, oferująca turystom atrakcyjne warunki wypoczynku.
Wizja Grupy Kapitałowej LOTOS S.A
Kapitałowa Grupy LOTOS S.A. dąży do tego, by być najlepiej ocenianą
firmą naftową w regionie Morza Bałtyckiego pod względem:
• Jakości produktów naftowych,
• Jakości obsługi klienta,
• Profesjonalnego zarządzania.
Propozycja Wizji
Spółdzielni Socjalnej „CooP” z Poznania
(na podstawie prowadzonych przez spółdzielnię kierunków działania):
Wiodący krajowy producent rowerów nietypowych, którego pozycja
wspierana jest aktywną działalnością promocyjną z wykorzystaniem Internetu oraz ciągłym rozwojem wizerunku firmy przychylnej dla klienta i
zaangażowanej w realizację celów społecznych.
Usługi Internetowe oraz PR będą ponadto elementem realizacji strategii dywersyfikacji.

Cele strategiczne – konkretyzacje misji firmy odwołujące się do
konkretnych efektów działania w określonym czasie (przeważnie kilku
lat).
Cele strategiczne względem wcześniej przedstawianych elementów
strategii przedsiębiorstwa, przedstawić można następująco:
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Cele strategiczne łączą teraźniejszość z przyszłością. Ich realizacja zapewnia wdrożenie misji i podążanie w kierunku wizji. Aby były skuteczne,
należy przestrzegać podstawowych zasad ich formułowania:
1. powinny być realne,
2. powinny odwoływać do konkretnych mierników – np. procentowy
udział w rynku, stopa zysku na sprzedaży,
3. należy zwracać uwagę na fakt, że między celami mogą zachodzić
relacje komplementarne (realizacja jednego celu sprzyja drugiemu
– np. uzyskanie certyfikatu jakości sprzyja podniesieniu zaufania
klientów) lub konkurencyjne (realizacja jednego celu utrudnia lub
uniemożliwia realizację drugiego – np. wzrost udziału w rynku poprzez obniżenie ceny nie sprzyja wzrostowi marży jednostkowej na
sprzedaży).
4. należy określić ich hierarchię ze względu na ważność,
5. należy określić ich hierarchię ze względu na czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji.
6. powinny być zbieżne, a przynajmniej nie sprzeczne z celami pracowników firmy – tylko wtedy możliwa jest motywacja do ich realizacji.
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Cele strategiczne – przykłady
Cele strategiczne Gminy Krypno:
I. Funkcjonowanie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania
gminą, wspierającego jej rozwój gospodarczy i integrację lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale mieszkańców.
II. Stworzenie warunków do wzrostu opłacalności produkcji rolnej.
III. Stworzenie warunków do wzrostu aktywności i przedsiębiorczości
służących rozwojowi gospodarki, zwiększeniu dochodów gminy i mieszkańców oraz zaspokajaniu ich potrzeb samorealizacji.
IV. Stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki i turystyki poprzez opracowanie i realizację wspólnej oferty we współpracy z sąsiednimi
gminami i Dyrekcjami parków narodowych – Narwiańskiego i Biebrzańskiego.
CELE strategiczne Grupy Kapitałowej LOTOS S.A.:
Nadrzędnym celem strategicznym Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS
S.A. jest budowa wartości dla akcjonariuszy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.
Cel ten realizowany będzie przez kluczowe programy strategiczne:
• Program Rozwoju Działalności Poszukiwawczo – Wydobywczej,
•
Program
Kompleksowego
Rozwoju
Technicznego,
• Program Rozwoju i Optymalizacji Struktur Handlowych,
• Program Doskonałości Operacyjnej i Zarządczej.
4.3. Główne strategie rywalizacji rynkowej
Pojęcie strategii można rozumieć dwojako, a mianowicie:
– jako długookresowy plan działania (w wielu definicjach pojawia się
pojęcie długofalowego procesu), którego elementami są (m.in.) wizja, misja i cele strategiczne.
– jako sposób działania i konkurowania, czyli metodę walki z konkurencją.
W poniższych rozważaniach strategię rozumieć będziemy zgonie z
drugą formułą.
Spośród wielu klasyfikacji strategii, na szczególną uwagę zasługuje klasyfikacja przedstawiona przez M.E. Portera:
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1. Wiodąca pozycja pod względem kosztów (inaczej przywództwo
kosztowe),
2. Strategia zróżnicowania,
3. Strategia koncentracji (niszy rynkowej).
Ad. I. Przywództwo kosztowe
Idea strategii przywództwa kosztowego jest bardzo prosta. Sprowadza
się do produkcji po najniższych w sektorze kosztach jednostkowych. Możliwość wdrożenia związana jest z występowaniem w sektorze zjawiska ekonomii skali. Ekonomia skali polega na zjawisku spadku kosztów jednostkowych wraz ze wzrostem produkcji sektora i poszczególnych producentów.
Krzywa doświadczeń

Idea krzywej doświadczeń jest bezpośrednio związana z ekonomią
skali. Jeśli występuje, wówczas ten producent, który ma największe doświadczenie w sektorze, rozumiane jako liczba jednostek wytworzonych
od początku rozpoczęcia produkcji (tzw. produkt skumulowany) uzyskuje
przewagę kosztową w stosunku do pozostałych i przez to posiada najlepszą pozycję rynkową.
Korzyści z najniższych kosztów w sektorze są ewidentne:
1. można sprzedawać produkty po cenie rynkowej maksymalizując
tym samym marżę na sprzedaży lub
2. można maksymalizować obroty i udział w rynku eliminując z niego
niskimi cenami mniejszych producentów.
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3. Ekonomia skali wymaga dużych serii co ogranicza jej występowanie
do produktów masowych o niezróżnicowanym charakterze.
Już z powyższego wynika, że nie w każdym sektorze i nie każdy producent może wdrożyć z powodzeniem strategię przywództwa kosztowego.
Podstawowe wymogi strategii są następujące:
I. Wymogi sektorowe:
1. Produkt tzw. homogeniczny czyli niezróżnicowany. Oznacza to, że
niezależnie od producenta, mają bardzo podobne (lub nawet identyczne) cechy jakościowe, funkcjonalne i estetyczne. Przykładem
może być ropa naftowa, paliwa płynne, cukier, surowce rolne. W
szczególności w większości produkty gałęzi surowcowych i produkujących półfabrykaty na potrzeby przemysłu mają charakter homogeniczny.
2. Występowanie zjawiska ekonomii skali i efektu doświadczeń.
II. Wymogi dotyczące przedsiębiorstw:
1. Duża lub bardzo duża skala produkcji,
2. Bardzo duży potencjał zaangażowany w produkcję,
3. Dostęp do kapitału,
4. Ciągłe nakłady inwestycyjne pozwalające utrzymać potencjał produkcyjny,
5. Przywództwo technologiczne – operowanie najnowszą technologią
o najniższej energio i materiałochłonności,
6. Przewaga inżynierów nad kadrą ds. marketingu – umiejętność projektowania rozwiązań technicznych ograniczających koszty,
7. Sformalizowana struktura przedsiębiorstwa pozwalająca na ścisłą
kontrolę kosztów na wszystkich szczeblach działalności.
Ze strategią przywództwa kosztowego wiążą się konkretne ryzyka:
1. Gwałtowne przejście produktu w fazę schyłku, co może być spowodowane pojawieniem się na rynku nowocześniejszego substytutu (np. zastąpienie nośników analogowych cyfrowymi wpłynęło na
wiele sektorów, eliminacja lamp telewizyjnych). Jest to największe
ryzyko dla tej strategii. Ogromy potencjał zaangażowany w produkcję w ramach danej technologii może stać się w krótkim czasie bezużyteczny.
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2. Zmiana preferencji nabywców i zwiększenie znaczenia produktów
zróżnicowanych. Produkt dotychczas postrzegany jako niezróżnicowany zaczyna być (dzięki skutecznym działaniom marketingowym konkurentów lub nowowchodzących) postrzegany jako zróżnicowany.
3. Wzrost dochodów konsumentów prowadzący do substytucji produktów niezróżnicowanych, zróżnicowanymi – to tendencja ogólnoświatowa – 1/5 ludności świata jako konsumenci 80% produktu światowego, bogaci się i decyduje o znaczeniu poszczególnych strategii. Współcześnie prowadzi to do wzrostu znaczenia strategii zróżnicowania.

Ad. II. Strategia zróżnicowania.

Idea strategii zróżnicowana jest podobnie prosta jak strategii przywództwa kosztowego.
Chodzi o zaproponowanie klientom produktu o cechach innych niż
proponują konkurenci, a tym samym silniejsze związanie ich z firmą
poprzez lojalność. Strategia ta umożliwia pobieranie znacznie wyższych
cen i w związku z tym uzyskiwania znacznie wyższych marż na sprzedaży
niż strategia kosztowa.
Strategia zróżnicowania przede wszystkim dotyczy produktu, jako elementu marketingu mix.
Zróżnicowanie może dotyczyć różnych aspektów produktu w zależności od branży.
Przykładowe możliwości różnicowania produktu
Trwałe produkty konsumpcyjne:
Samochody, RTV,
AGD, meble.
- ekonomiczność eksploatacji
- trwałość
- funkcjonalność
- inne aspekty jakościowe
- dodatkowe wyposażenie (opcje) i możliwości
ich wyboru
- wygląd – estetyka
- prestiż związany z
marką

Produkty spożywcze
- walory smakowe,
- konsystencja
- estetyka produktu,
- poziom zawartości substancji
chemicznych,
- poziom zawartości np. owoców
- estetyka opakowania,
- funkcjonalność
opakowania.

Produkty dekoracyjne (farby,
lakiery, tapety,
inne)

Usługi
kurierskie

- efekt estetyczny
Czas i nie- trwałość
zawodność
- łatwość utrzydostawy
mania w czystości
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Zasady różnicowania:
1. Różnicować należy te cechy produktu, które są ważne dla naszych
klientów (naszego segmentu) i w taki sposób, jak klienci tego wymagają. Różnicowanie innych cech produktu, na które klienci nie
zwracają uwagi, pozbawione jest sensu.
2. W ramach tego samego rynku produktowego poszczególne segmenty klientów zwracają uwagę na inne cechy korzyści. Np. bogate
osoby kupujące drogie samochody zwracają uwagę na inne cechy niż
przedstawiciele klasy średniej czy niższej.
Obok faktycznego różnicowania produktu, strategia zróżnicowania
może mieć zastosowanie również w innych zakresach i może polegać
na:
a) różnicowaniu dystrybucji – przez np. zapewnienie szybkiego
dostarczenia produktu w dogodnym dla konsumenta miejscu;
b) różnicowaniu promocji – przez np. projektowanie i prowadzenie kampanii reklamowej w sposób odmienny od konkurentów,
która ma na celu zwrócenie uwagi na elementy zróżnicowania
produktu. Poprzez promocje można zwracać uwagę na faktyczne
lub „pozorne” aspekty zróżnicowania. Dla klienta ważniejsze jest
przeświadczenie o zróżnicowaniu produktu niż jego faktyczne
zróżnicowanie;
c) dostarczeniu usługi dodatkowej – produkty z natury homogeniczne można różnicować poprzez ofertę zróżnicowanego pakietu usług np. mycie szyb na stacji benzynowej. Również pakiety
obsługi serwisowej mogą być aspektem tego zróżnicowania.
Wymogi strategii zróżnicowania:
1. dobra, ugruntowana pozycja firmy na rynku, prestiż marki,
2. bardzo dobre umiejętności marketingowe oraz kreatywność zespołu,
3. mniej sformalizowane struktury zarządzania sprzyjające twórczemu
działaniu,
4. wysokie nakłady na marketing,
5. stałe monitorowanie rynku i potrzeb klientów (badania marketingowe),
6. kreacja nowych produktów oraz udoskonalanie istniejących.
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Ograniczenia strategii zróżnicowania: – obok wyżej wymienionych
wymogów (które jednocześnie są ograniczeniami) zwrócić należy uwagę
na fakt, że rynek zróżnicowany zakłada koegzystencję pewnej liczby zróżnicowanych odmiennie producentów. Z jednej strony sprzyja to stabilizacji sektora i zmniejsza ryzyko wojny cenowej, z drugiej strony utrudnia
zdobycie pozycji dominującej przez któregokolwiek z przedsiębiorców.
Stosując tę strategię należy się liczyć z udziałem rynkowym na poziomie
od kilku do kilkunastu procent.
Główne ryzyka związane ze strategią zróżnicowania:
1. zmiana wrażliwości klientów na proponowane aspekty zróżnicowania,
2. zbyt wysokie koszty związane z utrzymywaniem wysokiej klasy specjalistów oraz nakładami na kampanie promocyjne,
3. załamanie koniunktury, spadek dochodów i przeniesienie popytu do
producentów „niemarkowych”,
4. negatywne skutki cyklu życia produktów i tendencja skracania tego
cyklu.
Strategie wg Kenichi Ohmae – jako warianty strategii zróżnicowania:
1. strategia funkcjonalnej odmienności,
2. strategia agresywnej inicjatywy,
3. strategia relatywnej przewagi.
Ad 1. Mimo pewnych niuansów, strategię funkcjonalnej odmienności
można rozumieć jako klasyczną odmianę strategii zróżnicowana. W tym
wypadku akcent różnicowania postawiony jest na odmienny w stosunku
do konkurencji profil funkcjonalności produktów.
Ad 2. Agresywna inicjatywa polega na zaszokowaniu znaczącej części konsumentów poprzez estetyczną stronę produktu i pozyskanie tym
samym przychylności i woli zakupu segmentu konsumentów ceniących
ekstrawagancję. Strategia ta skoncentrowana jest na stronie estetycznej.
Często bywa stosowana w branży motoryzacyjnej.
Ad. 3. Strategia relatywnej przewagi skoncentrowana jest przeważnie
na jednym, szczególnie ważnym lub najważniejszym dla klienta aspekcie wartości produktu zwłaszcza, gdy pozostałe aspekty mają dla klienta
mniejsze znacznie. Najczęściej czas realizacji dostawy lub usługi jest tym
aspektem. Opierając się na tej strategii swoje bytowanie sukces rynkowy
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odniosły sieci „fast food”. Dla klienta ważniejsze jest, żeby spożyć „fast”,
niż żeby produkt miał cechy „food”. Podobnie czas ma decydujące znaczenie w sektorze przesyłek kurierskich.
Skuteczne znalezienie źródła relatywnej przewagi może być podstawą
sukcesu rynkowego wielu małych nowopowstających przedsiębiorstw.
Ad. III. Strategia koncentracji – niszy rynkowej.
Cechy strategii koncentracji są następujące:
1. Jest ona stosowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa w stosunku do tzw. niszy rynkowej, przez którą należy rozumieć wąską grupę
klientów, którzy szukają ściśle określonych korzyści.
2. Strategia ta jest realizowana z wykorzystaniem zarówno aspektów
strategii przywództwa kosztowego (ponieważ przy asortymencie
ograniczonym do co najwyżej kilku produktów oraz niewielkiej skali zatrudnienia, kontrola kosztów jest w miarę łatwa) oraz strategii
zróżnicowania. Dla funkcjonowania firmy w niszy większe jednak
znaczenie ma zróżnicowanie dostosowane do szczególnych upodobań klientów niszowych.
3. Strategia ta umożliwia uzyskiwanie wysokich cen w związku z zadowoleniem i lojalnością klienta niszowego.
4. Zaletą strategii jest również duży poziom bezpieczeństwa. Firmy niszowe z reguły prowadzą działalność w obszarach, którymi nie są
zainteresowane z powodu małej skali duże przedsiębiorstwa.
5. Strategia ta nie zapewnia możliwości szerokiej ekspansji na rynek.
6. Główne ryzyka strategii związane są ze zmianą preferencji nabywców niszowych oraz z jeszcze węższą koncentracją konkurencji (co
należy rozumieć jako jeszcze węższe zdefiniowanie niszy rynkowej).
Proces związany z coraz węższym definiowaniem segmentu klientów nazywany jest fragmentacją rynku.
4.4. Narzędzia marketingu mix
Na wstępie podkreślić należy fakt, że pełny wykład dotyczący narzędzi
marketingu mix zajmować może nawet do kilkudziesięciu godzin. Dlatego
też spróbuję skoncentrować się na sprawach najważniejszych.
Według najkrótszej definicji (Ph. Kotlera) marketing mix jest to zespół
głównych narzędzi służących osiąganiu przez firmę celów marketingo180
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wych. Tym samym możemy rozumieć marketing mix jako zespół głównych narzędzi realizacji strategii przedsiębiorstwa.
Elementami marketingu mix są:
– produkt,
– cena,
– dystrybucja,
– promocja.
Produkt – zespół cech użytkowych oferowanych nabywcy w rzeczy
materialnej lub działaniu.
Cena – ekwiwalent wartości produktu z reguły wyrażony w jednostkach pieniężnych.
Dystrybucja – zespół działań mających na celu udostępnienie produktu nabywcy w odpowiedniej ilości, w określonym miejscu i czasie.
Promocja – zespół działań i narzędzi mających na celu zapewnienie
odpowiedniej komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem.
Nie wnikając zbyt głęboko w problematykę poszczególnych elementów
marketingu mix, należy zwrócić uwagę na pewne wymagania i możliwości
ich stosowania:
1. Skuteczna polityka marketingowa wymaga bezwzględnie pełnej
integracji poszczególnych elementów marketingu mix. Niezależne, a jeszcze gorzej – sprzeczne ze sobą polityki produktu, ceny,
dystrybucji czy promocji, doprowadzić mogą do katastrofy.
Tym samym dyskusję na temat, który z elementów jest najważniejszy,
uznać można za bezprzedmiotową.
Przykład polityk zintegrowanych
Produkt
Luksusowy
o najwyższym
poziomie
jakości
np. Mercedes

Strategia cen
prestiżowych

Dystrybucja
ekskluzywna

Działania
promocyjne
skoncentrowane na
jakości i prestiżu –
odwołanie się do
potrzeby uznania
społecznego
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2. Polityka cenowa zależy od rodzaju produktu, jego cech jakościowych, prestiżu marki, stosowanej zasadniczej strategii konkurencji. Zasadniczymi elementami, na których opiera się ustalenie
ceny są:
a) koszty (tu często stosuje się metodę koszt produkcji plus marża),
b) popyt i planowany poziom sprzedaży związany z koniecznością
pokrycia ogółu kosztów),
c) ceny konkurencji.
W praktyce wszystkie wyżej wymienione uwarunkowania muszą być
brane pod uwagę.
Strategie cenowe dzieli się na trzy zasadnicze grupy:
• Strategie cen wysokich np. prestiżowych – wymagają wysokiego
prestiżu marki oraz bardzo dobrych cech jakościowych;
• Strategie cen średnich – typowe dla strategii zróżnicowania. W tym
przypadku ceny konkurencji (w szczególności lidera rynku) i cechy
jakościowe są podstawowymi przesłankami ustalenia zasadniczego
poziomu ceny;
• Strategie cen niskich – typowe dla niemarkowych produktów niezróżnicowanych. Z reguły strategia przywództwa kosztowego wiąże
się z koniecznością konkurowania ceną i stosowania cen niskich.
3. Podstawowe pytanie dotyczące dystrybucji jest następujące: system dystrybucji własnej czy obcej?
Odpowiedź zależy od rachunku ekonomicznego oraz posiadanych
umiejętności i doświadczeń w zakresie dystrybucji:
• Przy dużych obrotach przedsiębiorstwa z reguły bardziej opłacalny
jest system dystrybucji własnej. Cechuje się wysokimi kosztami stałymi, ale niewielkimi zmiennymi, co oznacza, że od pewnego poziomu sprzedaży ogół kosztów dystrybucji jest niższy niż przy założeniu dystrybucji obcej.
• Przy małych obrotach zdecydowanie tańszy jest wariant dystrybucji
obcej.
• W wielu przypadkach opłaca się stosować system dystrybucji mieszanej, ponieważ to zapewnia większy zbyt i w efekcie większe dochody firmy.
• Niebagatelnym czynnikiem są umiejętności i profesjonalizm w zakresie dystrybucji. System dystrybucji własnej na podstawie kalkulacji
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może okazywać się tańszy, ale pamiętać należy, że opóźnienia i inne
objawy braku profesjonalizmu prowadzić mogą do utraty kluczowych
klientów. Dlatego system dystrybucji własnej rozwijać należy stopniowo korzystając jednocześnie z partnerów zewnętrznych.
• Kolejnym zagadnieniem dotyczącym dystrybucji – jest gęstość sieci
sprzedaży detalicznej. Związana jest ona z następującymi uwarunkowaniami:
Po pierwsze sektory produkujące na potrzeby innych przemysłów z
reguły nie rozwijają sieci dystrybucji detalicznej. Często sprzedają wyłącznie kilku kluczowym odbiorcom, niekiedy posiłkują się siecią hurtowni
własnych lub zewnętrznych.
Produkty tzw. pierwszej potrzeby, kupowane przez ogół konsumentów codziennie lub raz na kilka dni, cechujące się równocześnie niską ceną
jednostkową, wymagają gęstej sieci dystrybucji (tzw. wariant dystrybucji
intensywnej). Dotyczy to przykładowo podstawowych produktów spożywczych, które muszą znajdować się we wszystkich sklepach spożywczych
niedaleko od miejsca zamieszkania konsumenta.
Produkty okresowego zakupu (zaliczyć można odzież, obuwie, drobniejszy sprzęt AGD) o średniej cenie i kupowane raz na parę miesięcy,
wymagają średnio intensywnej sieci dystrybucji (tzw. dystrybucja selektywna). Możliwa jest większa odległość punktu dystrybucji od miejsca zamieszkania konsumenta.
Trwałe dobra konsumpcyjne – z reguły kupowane raz na parę lat lub
rzadziej, cechują się jednocześnie wysoką ceną jednostkową zakupu. (Tu
można zaliczyć domy, mieszkania, samochody, meble, droższy sprzęt RTV
i AGD). Wymagają stosunkowo rzadkiej sieci dystrybucji co oznacza, że
przeciętna odległość od konsumenta może być stosunkowo duża. Sprzedaż tych dóbr wymaga profesjonalnych i przyjaznych klientom sprzedawców. Często miejsce dystrybucji jest elementem kreowania wizerunku i
prestiżu firmy.
4. Najważniejsze narzędzia promocji (tzw. promotion mix) są następujące:
• Reklama – każda płatna i bezosobowa forma prezentacji firmy
lub jej oferty handlowej.
• Public Relations (PR) – zespół działań na rzecz tworzenia i
utrzymania pozytywnego wizerunku firmy w środowisku gospo183
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darczym, społecznym i politycznym. Z założenia działania w ramach PR są nieodpłatne.
• Aktywizacja (promocja) sprzedaży – instrument taktyczny mający na celu zwiększenie sprzedaży w krótkim czasie poprzez obniżki cen, upominki, bezpłatne próbki, konkursy.
• Sprzedaż osobista – stosowana głównie w bezpośrednich kontaktach sprzedawcy i kupującego. Ważnym elementem jest poznanie
potrzeb klienta i zaproponowanie odpowiedniej do nich oferty.
• Sponsoring – przy okazji sponsorowanych imprez sportowych,
charytatywnych czy kulturalnych możliwa jest prezentacja znaku
handlowego i promocja dobrego imienia firmy. Ze względu na bliski związek narzędzie to często bywa łączone z działaniami PR.
Pełne szkolenie dotyczące zasad prowadzenia kampanii promocyjnych
wymaga wielu godzin, dlatego tu ograniczymy się do kilku podstawowych
zasad:
1. Na wstępie należy określić główne cele promocji:
a) Cele mogą mieć charakter długookresowy (strategiczny). Wtedy kierunkują działania na promocję marki firmy, dobrego wizerunku a nie na konkretne produkty czy usługi. Możliwymi instrumentami będzie tu reklama strategiczna, PR, sponsoring.
b) Mogą mieć one charakter krótkookresowy (taktyczny) – wtedy
wysiłki koncentrowane są na promocji konkretnych produktów
w krótkim okresie czasu. Możliwymi instrumentami będzie tu reklama taktyczna, aktywizacja sprzedaży, sprzedaż osobista.
c) Przekaz promocyjny konstruowany powinien być zgodnie z zasadą AIDA.
2. Attention (uwaga) – zwróć uwagę.
a) Interest (zainteresowanie) – zainteresuj odbiorcę.
b) Desire (pragnienie) – wzbudź pragnienie natychmiastowego skorzystania z oferty.
c) Action (akcja) – bezpośrednia prośba o akcję – zadzwoń, zamów,
odwiedź stronę.
d) Szczególnie ważnym elementem każdej kampanii promocyjnej
jest treść głównego przekazu promocyjnego – musi on dotyczyć
głównego źródła korzyści dla klienta (promocja taktyczna) lub
tworzyć trwałe, dobre skojarzenie z firmą lub jej znakiem handlowym (promocja strategiczna).
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Próba odniesienia punktu wyjścia kampanii promocyjnej do cech
produktu i korzyści z nim związanych
Rodzaj produktu
Tanie dobro codziennego użytku
Luksusowe dobro trwałego użytku
AGD o przeciętnej cenie
Produkty żywnościowe

Punkt wyjścia głównego przekazu
(motta) kampanii promocyjnej
Cena
Prestiż związany z marką. Odwołanie się do
snobizmu i potrzeby wyjątkowości klienta.
Nowe rozwiązania techniczne – funkcjonalność
Naturalne składniki, zdrowotność, estetyka i
funkcjonalność opakowania.

• Zasadą jest, że w pierwszej kolejności należy wykorzystywać środki
niewymagające wysokich nakładów. Należy wykorzystywać możliwości Public Relations – kontakty z prasą (lokalną i ogólnopolską),
telewizją, radiem, przedstawicielami administracji publicznej celem promocji dobrego wizerunku firmy. Pamiętać należy, że wiele skutecznych działań PR tylko teoretycznie jest bezpłatnych. W
praktyce mamy częste przypadki artykułów i wywiadów sponsorowanych.
• Należy pamiętać, że efektywność promocji mierzy przełożeniem nakładu do efektu w postaci poprawy wizerunku firmy lub wielkości
sprzedaży. Sam fakt dotarcia z przekazem do jak największej liczby
potencjalnych odbiorców nie zawsze jest najważniejszy. Firmy działające wyłącznie na obszarze lokalnym powinny koncentrować się
na mediach lokalnych.
• Wybór kanału przekazu promocyjnego (przeważnie reklamowego)
zależy od specyfiki produktu i liczby potencjalnych nabywców.
• Produkty skierowane do rynku masowego (np. samochody) – powinny być reklamowane przez media o jak najszerszym zasięgu w
godzinach najwyższej oglądalności.
• Produkty adresowane do określonych grup konsumentów (np. wędkarzy, inwestorów, budujących domy) powinny być reklamowane w
czasopismach branżowych lub czasie antenowym tuż przed lub po
programie (telewizyjnym lub radiowym) dotyczącym reklamowanej
problematyki.
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• Jeżeli przekaz wizualny nie jest konieczny należy korzystać z kanału radiowego – zwłaszcza w godzinach pracy większość osób słucha radia.
• W przypadku wielu branż (np. turystyka) szczególnie ważna będzie
reklama na tablicach reklamowych. Również materiały drukowane
– katalogi powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie podjęcie decyzji wymaga dokładnego zapoznania się z ofertą (przykładem są
katalogi rozpowszechniane przez biura podróży).
W przypadku promocji, nie zawsze to co spektakularne i drogie przekłada się na efekty. Ważne, aby z informacją handlową trafić do naszych
klientów.
Literatura do Rozdziału IV:
1. Begg D.,Fisher S., Dornbusch R.: Ekonomia t. 1 i 2, PWE, Warszawa 1999.
2. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa
2000.
3. Gierszewska G. Wawrzyniak B.: Globalizacja – wyzwania dla zarządzania strategicznego, POLTEXT, Warszawa 2001.
4. Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
6. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C.: Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1991.
7. Kotler P.: Marketing, Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
8. Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2000.
9. Obłój K.: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi
konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1998.
10. Porter M. E.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
11. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1998 .
12. Wiszniewski E., Wiszniewski W.: Czas na „Mikrozarządzanie”, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 12, Instytut Organizacji
i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”, Warszawa 2002.
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Rozdział 5.
Wykorzystanie profitów wynikających z faktu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych przez spółdzielnie socjalne
Opracowała mgr Ewa Brożyna
Prawnik, Konsultant ds. Rehabilitacji i Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych KIG-R
5.1. Pojęcie zakładu pracy chronionej w świetle obowiązujących przepisów –
procedura uzyskania statusu zakładu pracy chronionej
Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźniki zatrudnienia
osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy
chronionej, jeżeli:
1) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:
a) co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych
stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
b) co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo
upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
2) obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej
muszą:
a) odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
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b) uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
a także zakład pracy chronionej jest obowiązany:
3) zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo i
usługi rehabilitacyjne.
Okoliczności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych stanowisk pracy, pomieszczeń
higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także dostępności
do nich, stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy.
Stanowisko PIP wyrażane jest w formie decyzji i powinno dotyczyć
wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej.
Jednakże ustawodawca jednocześnie określił, że w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia, które świadczą usługi w innym
zakładzie (nie będącym zakładem pracy chronionej) Państwowa Inspekcja
Pracy nie stwierdza przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także dostępności do nich8.
Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub
zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie wspomnianych warunków wydaje wojewoda. Decyzje te wydawane są na czas nieokreślony9.
W celu uzyskania decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy
chronionej wydanej przez wojewodę składa się następujące dokumenty:
1) Wniosek pracodawcy adresowany do właściwego wojewody zawierający:
• dokładną nazwę i adres zakładu (z podaniem siedziby i miejsc
wykonywania działalności gospodarczej),
8
Art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia
niu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm).
9
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm).
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• informację o prowadzonej działalności gospodarczej (branża,
profil produkcji itp.),
• informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie
z art. 28 ust. 1a ustawy, może wystąpić spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni
niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy
chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu
tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego10.
2) Tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę
złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.
Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąc – powinna zawierać dane
o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
oblicza się w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dodając stany zatrudnienia w poszczególnych
dniach pracy w danym miesiącu łącznie z przypadającymi w tym czasie
niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych
dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc przez
liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).
Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny
wymiar czasu pracy stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast
dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Zgodnie z art. 28 ust 3 do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby
niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą jeżeli ich wynagrodzenie
zostało ustalone co najmniej w wysokości:
a) najniższego wynagrodzenia – w stosunku do wykonawców, dla których praca nakładcza stanowi jedyne źródło utrzymania,
10
Art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm).
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b) połowy najniższego wynagrodzenia – w stosunku do pozostałych
wykonawców.
Wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą ustala się jako iloraz wysokości ustalonego wynagrodzenia i najniższego wynagrodzenia.
Ich maksymalny wymiar czasu pracy nie może przekraczać jednego
etatu.
3) Oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art.
28 ust. 1 pkt 2 ustawy.
4) Informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej
opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami
o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych
specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę
pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia,
o którym mowa wyżej), ww. dokumenty poświadczone za zgodność
z oryginałem przez pracodawcę, a także oświadczenie o zapewnieniu
dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne.
5) Kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub
spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej, wydaną przez odpowiedni organ.
6) Kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON.
7) Kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP).
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Dokumenty wymienione w punktach 5,6,7 powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem.
Wnioski pracodawców rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
Prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany:
1) poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia
warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33
ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
2) przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
− do dnia 20 lipca za I półrocze,
− do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.
Sporządzający informację jest obowiązany do niezwłocznego wyjaśnienia wszystkich stwierdzonych przez wojewodę nieprawidłowości
i rozbieżności w informacjach INF-W i INF-WZ.
Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub
na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu
administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych,
osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na
ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a
w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.
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Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia
lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą
złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie;
5) od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub z
chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art.
2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy
ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy
właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
/Podstawa prawna: ustawa z dnia 16-11- 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)/
Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić na czas określony, nie dłużej jednak niż na sześć miesięcy, prowadzącego zakład pracy chronionej od
spełnienia wymogu osiągania 10 % wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, pod warunkiem łącznego spełnienia dwóch przesłanek, tj.:
193

Ewa Brożyna

• zatrudniania co najmniej 60% osób niepełnosprawnych oraz
• niemożności skierowania przez właściwy powiatowy urząd pracy
wymaganej liczby osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, posiadających
odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub nadających się do przekwalifikowania.
Wojewoda może, w drodze decyzji, zwolnić pracodawcę z obowiązku
prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, określonych dla zakładu pracy chronionej, w okresie 6
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu
zakładu pracy chronionej, jeżeli ten pracodawca:
• przejął wraz ze wszystkimi pracownikami zakład pracy chronionej
w upadłości lub w likwidacji albo zagrożony likwidacją lub upadłością, z wyłączeniem przejęcia dokonanego na podstawie Kodeksu
spółek handlowych lub ustawy z dnia 16 września 1982r. – Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 1995r. Nr 54, poz. 288 z późn. zm.),
• przejął w drodze darowizny od osoby należącej w stosunku do niego do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od
spadków i darowizn zakład pracy chronionej, prowadzony przez
jedną lub więcej osób fizycznych. Zgodnie z art. 14. ustawy z dnia 28
lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn do I grupy podatkowej zalicza się małżonka, zstępnych (dzieci), wstępnych (rodziców),
pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
Za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych
(dzieci) także przysposobionych i ich zstępnych (wnuki).
Ponadto wojewoda może wydać taką decyzję w przypadku, gdy pracodawca spełni łącznie następujące przesłanki:
• utrzyma zatrudnienie pracowników przejmowanego zakładu pracy
chronionej w okresie roku od dnia wydania takiej decyzji,
• spełnia pozostałe warunki niezbędne dla uzyskania statusu zakładu
pracy chronionej w zakresie stanu zatrudnienia ogółem i wskaźnika osób niepełnosprawnych, zapewnienia doraźnej i specjalistycznej
opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, przystosowania obiektów i pomieszczeń użytkowych tak, aby odpowiadały
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przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uwzględniały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania
stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych, a także spełniały wymagania dostępności do tych
obiektów i pomieszczeń (ostatnia przesłanka powinna być potwierdzona przez Państwową Inspekcję Pracy). Warunki te muszą być
spełnione w dniu wystawienia z wnioskiem o przyznania statusu
pracy chronionej lub w dniu udokumentowania przejęcia zakładu
pracy chronionej11.
Zwolnienia dla zakładu pracy chronionej
Prowadzący zakład pracy chronionej i zakład aktywności zawodowej
jest zwolniony – w stosunku do tego zakładu – z:
– podatków (oprócz podatku od gier, podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego, cła, podatków dochodowych oraz podatku od
środków transportowych) z tym, że:
• z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, w zakresie
przedmiotu opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, albo zaświadczeniem i zajętych na
prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym ( najem, dzierżawa) podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.
• z podatku od czynności cywilnoprawnych – jeżeli czynność przez
niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku w prowadzeniem tego zakładu,
– opłat, z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym.
Prowadzący zakład pracy chronionej przekazuje środki uzyskane z tytułu zwolnień z podatków i opłat na:
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w
wysokości 10%,
• zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych – w wysokości 90%.
11
Art. 30 ust. 2a-2c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm).
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Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. 14, poz. 176 z późn. zm.) – art. 38 ust. 2:
„Płatnicy będący zakładami pracy chronionej lub zakładami aktywności zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z tytułów określonych w art. 12 oraz od zasiłków pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego, wypłacanych przez tych płatników:
1) za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód
podatnika uzyskany od początku roku u tego podatnika przekroczył
górną granicę pierwszego przedziału skali, o której mowa w art. 27
ust. 1, przekazują:
a) w 10% na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw
nych,
b) w 90% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnospraw
nych,
2) za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód podatnika
uzyskany od początku roku u tego podatnika przekroczył kwotę, o któ
rej mowa w pkt 1, przekazują na zasadach określonych w ust. 1,”.
Oznacza to, że zaliczka na podatek dochodowy od dochodów pracowników zakładu pracy chronionej przekazywana jest na PFRON i zfron za
miesiące, w których dochód tych pracowników osiąganych u pracodawcy
prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności podatkowej mieści się w pierwszej skali podatkowej łącznie z pierwszym miesiącem, w którym nastąpiło przekroczenie tej skali, natomiast za miesiące,
następujące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie pierwszej sali
podatkowej, zaliczka na podatek dochodowy od dochodów pracowników
odprowadzana jest w całości do urzędu skarbowego.
Czy zakłady pracy muszą spełniać wymogi określone w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. dla zakładu pracy chronionej, w przypadku
świadczenia tam usług przez pracowników zakładu pracy chronionej?
Warunki stawiane przez cytowaną ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r.,
m.in. konieczność uzyskania postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy
co do spełniania wymogów określonych w ust. 1 pkt 2 art. 28 – dotyczą tylko pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez zakład pracy chronionej.
Zgodnie natomiast z ust. 2 art. 28 w/w ustawy okoliczności te stwierdza
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Państwowa Inspekcja Pracy, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i
ochronie mienia. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy, którego pracodawca uzyskał status pracodawcy prowadzącego zakład
pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) powinny:
1) odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń sanitarnohigienicznych i ciągów
komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich.
Ponieważ obiekty czy pomieszczenia, w których pracownicy pracodawcy posiadającego status zakładu pracy chronionej będą świadczyć pracę,
należą do innego podmiotu, nieposiadającego takiego statusu, nie muszą
one spełniać wymogów określonych cytowanym przepisem art. 28 ustawy.
Warunki stawiane przez ten przepis, m.in. konieczność uzyskania postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy (wyjąwszy okoliczności, o których
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b – w stosunku do osób zatrudnionych w
dozorze i ochronie mienia) co do spełniania wymogów określonych w ust.
1 pkt 2 art. 28 – dotyczą bowiem tylko pomieszczeń i obiektów użytkowanych przez zakład pracy chronionej i nie rozciągają się na obiekty należące
do innego pracodawcy nieposiadającego takiego statusu.
Ponadto zakład pracy chronionej jest zobowiązany do przestrzegania
szczególnych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych określonych w rozdziale 4 art. 15-20 cytowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także uprawnień pracowniczych – na zasadach ogólnych
– określonych w Kodeksie pracy.
5.2. Pomoc publiczna dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Podstawa prawna: art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
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• W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 25 osób, w stosunku
do zatrudnionych osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej
składce na ubezpieczenie emerytalne od pracodawcy, finansuje
budżet państwa.
• W zakładach pracy chronionej w stosunku do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
1) część wynagrodzenia, odpowiadającą należnej składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe, finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą należnej
składce na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawcy, finansuje budżet państwa, a w części odpowiadającej należnej
składce na ubezpieczenie wypadkowe finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
• Fundusz finansuje u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w
wysokości co najmniej 6 %, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – część wynagrodzenia odpowiadającą należnej od
pracownika składce na ubezpieczenie emerytalne oraz część
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej od pracodawcy składce na ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności – część
kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą należnej składce
na ubezpieczenie wypadkowe.
Przez osoby zatrudnione, rozumie się pracowników oraz osoby wykonujące pracę nakładczą.
Różnica między składką na ubezpieczenia społeczne, potrącaną
osobie niepełnosprawnej, a częścią składki na ubezpieczenia społecz198
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ne odprowadzoną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozostaje w
zakładach pracy.
Od 1 stycznia 2004 r.
• Składki na ubezpieczenia społeczne są finansowane odpowiednio
przez Fundusz i budżet państwa za okresy miesięczne przez okres
roku, na wniosek odpowiednio pracodawcy i osoby niepełnosprawnej podejmującej działalność gospodarczą, składany łącznie z deklaracją rozliczeniową tych składek.
• Po upływie okresu, pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą wraz z deklaracją rozliczeniową
składek na ubezpieczenie społeczne mogą złożyć wniosek o objęcie finansowaniem składek na to ubezpieczenie odpowiednio przez
Fundusz i budżet państwa na kolejne okresy roczne.
• Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych przez Fundusz nie dotyczy absolwentów, którzy na swój
wniosek podlegają zwolnieniu z obowiązku ich opłacania na podstawie odrębnych przepisów.
Od 1 stycznia 2008 r.
Podstawa prawna: art. 25a-25d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu mniej niż 25 osób w
przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w stosunku do zatrudnionych
osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego lub do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności:
część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenie emerytalne,
1) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenie emerytalne
2) pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej w stosunku do zatrudnionych osób
niepełnosprawnych:
1) część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,
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2) część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającą składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia:
a) emerytalne,
b) rentowe,
c) wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25
pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6%, w stosunku do zatrudnionych osób niepełnosprawnych:
1) zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności — część wynagrodzenia odpowiadającą składce należnej od
pracownika na ubezpieczenie emerytalne oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce należnej od pracodawcy
na ubezpieczenie emerytalne,
2) zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności — część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadającą składce należnej od
pracodawcy na ubezpieczenie wypadkowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia przez pracodawcę tych
składek w całości.
Fundusz refunduje:
1) osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru
jest kwota stanowiąca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
2) niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do
opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na
ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe
– pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej
niż jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy:
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1) nieprzekraczającym ogółem pełnego wymiaru czasu pracy – refundację składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się w pełnej
kwocie,
2) przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy – refundację
składek na ubezpieczenia społeczne przyznaje się na tę osobę odpowiednio na zasadach określonych w art. 26b ust. 3.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne nie przysługuje w części odpowiadającej składkom na ubezpieczenia społeczne finansowanym
ze środków publicznych.
Pracodawca, osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania
składek za niepełnosprawnego domownika składa Funduszowi:
1) miesięczne informacje o podstawach wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, składkach na ubezpieczenia społeczne, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnospraw
nych,
2) wniosek o wypłatę refundacji składek za dany miesiąc,
3) informacje o wysokości i rodzaju podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Niepełnosprawny rolnik zobowiązany do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składa informację o składkach na ubezpieczenia społeczne i stopniach niepełnosprawności w miesiącu następującym
po miesiącu, w którym terminowo dokonał zapłaty składek za dany kwartał, wraz z wnioskiem o wypłatę refundacji składek.
Informacje i wniosek przekazywane są w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobierane jest drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanej informacji lub wniosku. Wnioskodawcy mogą przeka
zywać informacje i wniosek również w formie dokumentu pisemnego.
W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku Fundusz przekazuje na
rachunek bankowy wnioskodawcy kwoty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości ustalonej przez PFRON.
Jeżeli wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec
Funduszu przekraczające ogółem kwotę 100 zł, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja
podlega wykonaniu z dniem wydania.
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W przypadku nieuregulowania przez wnioskodawcę zaległości wobec
Funduszu do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, za który wnioskodawcy przysługuje refundacja, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o odmowie wypłaty refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za
okres wskazany w decyzji, o której mowa w ust. 6.
W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota refundacji składek
na ubezpieczenia społeczne jest inna niż kwota refundacji wykazana we
wniosku, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wysokości refundacji, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania informacji o ustaleniu wysokości przysługującej refundacji.
Wnioskodawca dokonuje, na formularzu, rozliczenia środków uzyskanych w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne za okres
roczny w terminie do dnia 15 lutego roku następnego.
Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne przez okres
roku. Po upływie tego okresu, wnioskodawca może wystąpić do Funduszu z wnioskiem o przedłużenie wypłacania refundacji na kolejne okresy
roczne.
Prezes Zarządu Funduszu będzie przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek, w szczególności dotyczące ustalania
wysokości refundacji składek na ubezpieczenia społeczne i wypłaty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. W przypadku stwierdzenia
w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje
decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia
społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.
Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu będzie przysługiwać odwołanie
do ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Podstawa prawna: art. 26a-26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw
nych.
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Począwszy od 1 stycznia 2004 r. pracodawcom przysługuje miesięczne
dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, któ202
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rzy nie osiągnęli wieku emerytalnego, a od 1 stycznia 2008 r. do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, którzy nie będą mieli ustalonego
prawa do emerytury w kwocie:
• 130% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
• 110% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
• 50% najniższego wynagrodzenia – w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje 100%
w/w kwot dofinansowania (określonych w art. 26a ust. 1 ustawy). A od 1
czerwca 2004 r. kwoty te zwiększa się o 75% najniższego wynagrodzenia w
przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.
Pracodawcy zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co
najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i
osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 % przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:
1) 70% kwot które otrzymuje pracodawca prowadzący zakład pracy
chronionej na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy,
2) 90% kwot, które otrzymuje pracodawca prowadzący zakład pracy
chronionej, na podstawie art. 26a ust. 1 ustawy, w przypadku osób
niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych.
Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego, który nie osiągnął wieku emerytalnego, jednakże, gdy kwota tego dofinansowania przekroczy kwotę miesięcznego wynagrodzenia
osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego to:
• pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu
co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnospraw203
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nych w wysokości co najmniej 6 %, otrzymuje miesięczne dofinansowanie w wysokości miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
pracownikowi niepełnosprawnemu,
• pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej otrzyma miesięczne dofinansowanie w pełnej ustawowej wysokości, z tym, że jeśli
miesięczne dofinansowanie przekroczy wynagrodzenie osiągane
(brutto) przez niepełnosprawnego pracownika to różnicę pracodawca przekaże na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie
pracy chronionej.
Miesięczne dofinansowanie wypłaca Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przez okres roku w wysokości proporcjonalnej
do wymiaru czasu pracy pracownika.
W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż
jednego pracodawcy w wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym ogółem
pełnego wymiaru czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się
na tę osobę pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości
proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby.
Natomiast, gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona w wymiarze
czasu pracy przekraczającym ogółem pełny wymiar czasu pracy, miesięczne dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty miesięcznego dofinansowania przyznawanego na osobę zatrudnioną w pełnym wymiarze czasu pracy. Miesięczne dofinansowanie w
wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy tej osoby w pierwszej
kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę.
Miesięczne dofinansowanie przysługuje na osoby niepełnosprawne
ujęte w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Przy
prowadzeniu ewidencji wykorzystuje się numer PESEL i NIP oraz przekazywane przez pracodawców m.in. drogą elektroniczną informacje.
Miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika
w części finansowanej ze środków publicznych.
Po upływie roku pracodawca może wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o przedłużenie
wypłacania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej na kolejne okresy roczne.
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Pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania do
wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej za okres roczny w terminie do 15
lutego roku następnego.
Pracodawca, aby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych składa do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
W terminie 30 dni przed dniem przekazania informacji w formie elektronicznej po raz pierwszy pracodawca przesyła w formie dokumentu pisemnego Funduszowi:
1) dane o pracodawcy zawierające:
a) pełną i skróconą nazwę pracodawcy,
b) numery: REGON, NIP i PKD,
c) adres pracodawcy wraz z siedmiocyfrowym kodem stosownie do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju
oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz.
1031),
d) adres do korespondencji,
e) imię, nazwisko, numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za kontakty z Funduszem;
2) aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane,
o pracodawcy wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
dniem przesłania tych danych;
3) upoważnienie osoby przesyłającej dane, o pracodawcy oraz zaświadczeń lub dokumentów do występowania w imieniu pracodawcy.
Po przekazaniu danych i zaświadczeń lub dokumentów oraz upoważnienia,
nie później niż na 14 dni przed złożeniem informacji po raz pierwszy,
pracodawca odbiera od Funduszu identyfikator oraz hasło dostępu do
programu informatycznego.
• Miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach
niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną,
upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych – w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
którego informacja dotyczy,
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• Wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dwa miesiące
– w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącach, których wniosek dotyczy, przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie
wysłanej informacji lub wniosku.
Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń
i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia
pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna:
1. Art. 26 oraz art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 123, poz. 776, z póź. zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia z 15.09.2004 r. w
sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomiesz
czeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnie
nia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U.
Nr 215, poz. 2186 z późn. zm.)
1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
Pracodawcy, w tym będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z
dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr
173, poz. 1807, z późn. zm.) oraz inne podmioty prowadzące działalność
gospodarczą mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w związku:
• z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy,
stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich
niepełnosprawności, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy tych potrzeb;
• adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny
pracy potrzeb w tym zakresie;
• adaptacją lub nabyciem urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy, w tym kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb w tym zakresie;
206

Wykorzystanie profitów wynikających z faktu zatrudnienia osób niepełnosprawnych…

• zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych
do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego
na stanowisku pracy.
2. Warunki ubiegania się o zwrot kosztów
O zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu może
ubiegać się pracodawca, który osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez
powiatowy urząd pracy zatrudni na okres co najmniej 36 miesięcy.
Zwrot kosztów dotyczy osób niepełnosprawnych:
• bezrobotnych lub poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu skierowanych do pracy przez powiatowy urząd pracy;
• pozostających w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot
kosztów, jeżeli niepełnosprawność tych osób powstała w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów
prawa pracy.
3. Wysokość zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia na każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
4. Procedura ubiegania się o zwrot kosztów
Pracodawca ubiegający się o zwrot kosztów z tytułu przystosowania
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy oraz adaptacji pomieszczeń
zakładu pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów
zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu
na miejsce zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Do wniosku pracodawca dołącza:
Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
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• zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– wyciąg z rejestru przedsiębiorców KRS i aktu notarialnego – w
przypadku osób prawnych,
– umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,
– w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenia na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi
przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga.
– Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości,
budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia.
• Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
• Dokumenty z urzędu skarbowego:
– dla osób opłacających zryczałtowany podatek – informacje o jego
wysokości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata – za okres co najmniej 12
miesięcy,
– decyzję o zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatku lub
decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych,
– zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
• Decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu podatku akcyzowego.
• Sprawozdanie finansowe za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działających przez okres krótszy niż dwa lata – za
okres co najmniej 12 miesięcy.
• Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON.
• Kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
• Informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Komisji WE Nr 2204/2002 z dnia 12
grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.
• Aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36
miesięcy, pracodawca będzie obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu
za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości
nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie
3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z  osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu (przerwa
nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy).
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
Pracodawca, który zatrudnia pracownika niepełnosprawnego, może
otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy zakresie:
• czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także
• czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.
2. Warunki ubiegania się o zwrot kosztów
Liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc pracownikowi
niepełnosprawnemu nie może przekraczać liczby godzin odpowiadającej
20% liczby godzin pracy pracownika w miesiącu.
Do wniosku pracodawca dołącza:
• Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia
działalności:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– wyciąg z rejestru przedsiębiorców KRS i aktu notarialnego – w
przypadku osób prawnych,
– umowę spółki cywilnej potwierdzoną w urzędzie skarbowym,
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– w szczególnych przypadkach koncesje lub pozwolenia na prowadzenie działalności, jeżeli działalność ta, zgodnie z odrębnymi
przepisami, takiej koncesji lub pozwolenia wymaga.
Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości,
budynku, lokalu lub pomieszczenia, w którym mają zostać przystosowane stanowiska pracy albo adaptowane pomieszczenia.
Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Dokumenty z urzędu skarbowego:
– dla osób opłacających zryczałtowany podatek – informacje o jego
wysokości za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działającego krócej niż 2 lata – za okres co najmniej 12
miesięcy,
– decyzję o zwolnieniu płatnika z obowiązku pobrania podatku lub
decyzję o umorzeniu zaległości podatkowych,
– zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.
Decyzję o umorzeniu zaległości z tytułu podatku akcyzowego.
Sprawozdanie finansowe za okres dwóch ubiegłych lat, a w przypadku pracodawcy działających przez okres krótszy niż dwa lata – za
okres co najmniej 12 miesięcy.
Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON
Kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.
Informację o pomocy publicznej udzielonej wnioskodawcy zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Komisji WE Nr 2204/2002 z dnia 12
grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia.
Aktualną informację o niezaleganiu z wymagalnymi zobowiązaniami wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Wysokość zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy
Wysokość zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy stanowi iloczyn kwoty naj210
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niższego wynagrodzenia i iloraz liczby godzin w miesiącu przeznaczonych
wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu i miesięcznej
liczby godzin pracy pracownika niepełnosprawnego w miesiącu.
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna:
1. Art. 26e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776, z póź. zm.).
1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako
bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może
otrzymać na podstawie złożonego wniosku zwrot kosztów wyposażenia
stanowiska pracy.
2. Wysokość zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów na
wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy nie może przekraczać
wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36
miesięcy, pracodawca będzie obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem starosty środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu
za każdy miesiąc brakujący do upływu 36 miesięcy, jednak w wysokości
nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. Pracodawca dokonuje zwrotu w terminie
3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.
Pracodawca nie zwraca środków jeżeli zatrudni w terminie 3 miesięcy
od dnia rozwiązania stosunku pracy z  osobą niepełnosprawną inną osobę
niepełnosprawną, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy i niepozostającą w zatrudnieniu (przerwa
nie jest wliczana do okresu 36 miesięcy).
Zadanie będzie mogło być realizowane po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
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zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(
Dz. U. 123, poz.776, z póź. zm.).
Zwrot części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna:
1. Art. 26f ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.
776 z póź. zm.)
1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
O zwrot części wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej może ubiegać się pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy osobę
niepełnosprawną bezrobotną albo poszukującą pracy niepozostającą w
zatrudnieniu.
2. Wysokość zwrotu części kosztów płacy z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
Na podstawie złożonego wniosku pracodawca, który zatrudni przez
okres co najmniej 12 miesięcy zarejestrowaną w urzędzie pracy osobę niepełnosprawną, może otrzymać ze środków PFRON zwrot 60%:
• jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym
oraz
• obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia
– za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 12
miesięcy, pracodawca za pośrednictwem starosty, jest obowiązany zwrócić
Funduszowi w pełnej wysokości kwoty otrzymane ze środków Funduszu,
chyba że umowa o pracę:
1) uległa rozwiązaniu z przyczyn określonych w art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z późn. zm.) albo
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2) uległa rozwiązaniu za wypowiedzeniem złożonym przez pracownika albo
3) wygasła.
Zadanie będzie mogło być realizowane po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. 123, poz.776 z póź. zm.).
Zwrot kosztów szkoleń
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecz
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z
póź. zm.)
1. Kto może ubiegać się o zwrot kosztów?
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 41 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych szkolenia
osób niepełnosprawnych, odbywające się w formach pozaszkolnych w
celu nauki zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych, mogą być organizowane przez pracodawcę.
2. Wysokość zwrotu części kosztów kwalifikowalnych
Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być refundowane ze środków
PFRON do wysokości 90% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
Kosztami kwalifikowalnymi będą:
1) wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie;
2) wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewido
mych lub opiekuna
zatrudnionej osoby niepełnosprawnej rucho
wo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności;
3) kosztów podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia;
213

Ewa Brożyna

4) kosztów podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby nie
pełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawno
ści;
5) kosztów zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i
uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lekto
ra dla osób niewidomych;
6) kosztów usług doradczych, związanych z danym szkoleniem;
7) kosztów obsługi administracyjno-biurowej stanowiących wydatki
bieżące związane z
realizacją szkolenia;
8) kosztów wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realiza
cją szkolenia;
9) kosztów amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są
one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach
wsparcia ze środków
publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia;
10) kosztów materiałów szkoleniowych.
Pomoc przeznaczona będzie również na pokrycie wydatków obejmuj��
ących koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie,
w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu. Koszty te będą dotyczyć
tylko czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mogą obejmować
czasu, w którym pracownik produkował towary lub świadczył usługi.
Wielko�����������������������������������������������������������
ść���������������������������������������������������������
pomocy na szkolenia w przypadku małych i ���������������
ś��������������
rednich przedsiębiorców nie może przekraczać:
1) 55% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w
przypadku szkoleń specjalistycznych;
2) 90% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w
przypadku szkoleń ogólnych.
Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku przedsiębiorców innych
niż mały lub średni nie może przekraczać:
1) 45% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w
przypadku szkoleń specjalistycznych;
2) 70% kosztów szkolenia kwalifikujących się do objęcia pomocą – w
przypadku szkoleń ogólnych.
Zadanie będzie mogło być realizowane po wejściu w życie rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita214
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cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz.776, z póź. zm.).
5.3. Obnizanie wpłat na PFRON z tytułu zatrudniania
osób niepełnosprawnych
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ulegają obniżeniu z tytułu zakupu usługi, z wyłączeniem handlu,
lub produkcji pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego
lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wysokości co najmniej 10%, zwanego dalej „sprzedającym”.
Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności
za zrealizowaną produkcję lub usługę oraz otrzymanie informacji o kwocie obniżenia.
W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:
– wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,
– wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego
tytułu w następnych miesiącach.
Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia, może być uwzględniana we wpłatach na Fundusz przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.
Kwota obniżenia stanowi iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności sprzedającego i wskaźnika udziału przychodów.
Wskaźnik wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników zaliczonych
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności sprzedającego, stanowi iloczyn współczynnika wynagrodzeń tych pracowników
i liczby etatów odpowiadającej różnicy między rzeczywistym zatrudnieniem wszystkich pracowników niepełnosprawnych, a zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%.
Współczynnik wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
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stanowi iloraz sumy tych pracowników niepełnosprawnych – pomniejszonych o należne od nich składki na ubezpieczenia społeczne – i liczby
pracowników niepełnosprawnych ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy.
Wskaźnik udziału przychodów stanowi iloraz przychodu ze sprzedaży własnych usług, z wyłączeniem handlu, lub produkcji sprzedającego,
zrealizowanych w danym miesiącu na rzecz pracodawcy zobowiązanego
do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zwanego dalej „nabywcą” i przychodu ogółem uzyskanego w tym miesiącu
ze sprzedaży własnej produkcji lub usług, z wyłączeniem handlu.
Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku – za
datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.
Obniżanie wpłat można zapisać następującym wzorem:
ZOG (zatrudnienie ogółem)
ZON (zatr. osób niepełnospr.)
ZN (zatr. znaczny i umiark.)
Wynagrodzenie pracownika
PK
PO
Art. 22 ( ustawy)
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- 100 etatów
- 40 etatów
- 10 etatów
- 1000 zł
- przychód klienta
- przychód ogółem
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Rozdział 6.
Pozyskiwanie środków oraz organizacja działalności spółdzielni
socjalnej
Opracował:
Mgr Piotr Kryjom – konsultant KIG-R w zakresie programów finansowanych z EFS.
6.1. Strategia rozwoju spółdzielni socjalnej
6.1.1. Uwarunkowania prawne tworzenia spółdzielni socjalnych
Spółdzielnia socjalna – definicja
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego członków.
Osoby uprawnione do tworzenia spółdzielni
Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. Nr 94 poz. 651) spółdzielnię socjalną mogą założyć:
1) osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143, z późn.zm.),
3) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.).
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Założyciele spółdzielni socjalnej muszą posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych.
Przedmiot działalności spółdzielni socjalnej
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
• społecznej reintegracji swoich członków, przez co należy rozumieć
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
• zawodowej reintegracji swoich członków, przez co należy rozumieć
działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
– a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez
spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy
uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty
inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn;
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9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
10) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
11) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
12) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
13) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
14) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
15) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
16) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
17) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
18) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
19) ratownictwa i ochrony ludności;
20) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
21) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
22) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
23) promocji i organizacji wolontariatu;
24) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnie socjalne
Statutowa działalność spółdzielni socjalnej w części obejmującej działalność w zakresie społecznej i zawodowej reintegracji oraz działalność
społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także wyżej opisaną działalność społecznie użyteczną
w sferze zadań publicznych nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i może być prowadzona
jako statutowa działalność odpłatna.
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działalnością odpłatną pożytku publicznego jest
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działalność w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w ramach zadań realizowanych przez organizację pozarządową,
za którą pobiera wynagrodzenie. Działalnością odpłatną pożytku publicznego jest również sprzedaż towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności pożytku
publicznego, w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowania
do pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, a także sprzedaż przedmiotów darowizny na cele prowadzenia działalności pożytku publicznego (Dz.
U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
Nadwyżka bilansowa powstała w wyniku działalności spółdzielni socjalnej podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia
i jest przeznaczana na:
1) zwiększenie funduszu zasobowego – nie mniej niż 40%;
2) cele, o których mowa w art. 2 ust. 2 i 3 – nie mniej niż 40%;
3) fundusz inwestycyjny.
Nadwyżka bilansowa nie może podlegać podziałowi pomiędzy członków spółdzielni socjalnej, w szczególności nie może być przeznaczona na
zwiększenie funduszu udziałowego, jak również nie może być przeznaczona na oprocentowanie udziałów.
6.1.2. Model finansowania spółdzielni socjalnych
Należy stwierdzić, że nie ma jednolitego modelu finansowania spółdzielni socjalnych. W Polsce nie opracowano do chwili obecnej systemowego wsparcia dla spółdzielni socjalnych, a osoby które chcą podjąć trud
założenia i prowadzenia spółdzielni, muszą korzystać z istniejących już
instrumentów finansowych i regulacji prawnych. Jedynym rozwiązaniem
w tym przypadku jest zaplanowanie całości przedsięwzięcia w oparciu o
różne rozwiązania prawne i finansowe, co w efekcie może przynieść sukces
rynkowy.
Niniejszy poradnik ma na celu pokazanie pewnego sposobu myślenia
na temat budowania spółdzielni socjalnej w oparciu o istniejące rozwiązania. Przedstawiony model oparto na 4 założeniach:
• ograniczonej ilości środków własnych,
• maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania,
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• zdobyciu zewnętrznego finansowania,
• dużym poziomie kreatywności członków spółdzielni.
Potencjalni członkowie spółdzielni socjalnej przed rozpoczęciem
przedsięwzięcia powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, czy są w stanie
podjąć trud budowania spółdzielni na ww. zasadach.
Jeżeli potencjalni członkowie spółdzielni socjalnej zgodzą się przyjąć
ww. zasady, muszą być świadomi podejmowanego ryzyka działalności
rynkowej oraz faktu, że okres od założenia do pełnej niezależności wymaga dużej cierpliwości od członków spółdzielni i wiary w końcowy sukces
przedsięwzięcia pomimo możliwych chwilowych trudności. Warto również zaznaczyć, że niekoniecznie miarą sukcesu przedsięwzięcia jest wynik
finansowy, ale wspólny cel i zgodna praca członków spółdzielni.
Całe przedsięwzięcie budowy spółdzielni socjalnej zostało podzielone
na kilka etapów:
1) założenie spółdzielni i jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2) uzyskanie przez członków środków na udziały w spółdzielni,
3) okres uruchamiania działalności – około 1 roku,
4) okres rozwijania działalności – od 1 do 2 lat od momentu zarejestrowania spółdzielni.
Pierwszy etap, polegający na założeniu spółdzielni socjalnej, został opisany w Podręczniku Założyciela Spółdzielni Socjalnej, który opracowano na
zlecenie Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, nie jest przedmiotem analizy niniejszego opracowania.
W drugim etapie członkowie muszą znaleźć środki na udziały w spółdzielni socjalnej oraz na wydatki związane z uruchomieniem przedsięwzięcia. W związku z tym, że środki własne zazwyczaj mają charakter
ograniczony, a w przypadku osób bezrobotnych może ich nie być wcale,
potencjalni członkowie spółdzielni muszą szukać zewnętrznych źródeł finansowania spółdzielni. O ww. środki mogą ubiegać się:
1) W Powiatowym Urzędzie Pracy;
2) W bankach komercyjnych i pokrewnych instytucjach finansowych
udzielających pożyczek osobom bezrobotnym;
3) W Banku Gospodarstwa Krajowego;
4) W Funduszu Mikro – pożyczka Starter;
5) W Funduszach pożyczkowych;
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Powiatowe Urzędy Pracy
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych
dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela
spółdzielni (obecnie 7.987,53 zł) oraz 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu (obecnie 5.325,02 zł). Aktualna stopa oprocentowania wynosi 5,5%.
Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
może być uwzględniony, w przypadku gdy bezrobotny spełnia m.in. następujące warunki:
• w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pożyczki nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia
propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej,
szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
• nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku pożyczki z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej. Więcej informacji na temat pożyczek udzielanych z .
Bank Gospodarstwa Krajowego
BGK Udziela pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności. O pożyczkę może ubiegać się młody bezrobotny (osoba do 25 roku życia, a w
przypadku bezrobotnego absolwenta wyższej uczelni do 27 roku życia) lub
grupa osób młodych bezrobotnych, które chcą założyć firmę. O pożyczkę
może się również ubiegać pracodawca, który zdecyduje się utworzyć nowe
miejsce pracy dla młodych bezrobotnych.
Wysokość udzielonej pożyczki nie może przekroczyć 40 tys. zł na jednego młodego bezrobotnego. Może być ona udzielona na okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,75 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP
(obecnie 3,37%). Lista oddziałów wojewódzkich znajduje się w czwartej
części opracowania.
Fundusz Mikro – pożyczka Starter
Produkt kierowany do osób, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą. Wymagany jest szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia. Maksymalny poziom udzielanej pożyczki to 7 tys. zł. Pożyczka
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wymaga poręczenia 3 osób. Maksymalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy.
Na koszt pożyczki składa się oprocentowanie w wysokość 22% oraz opłata
administracyjna i jest uzależniona od kwoty pożyczki oraz okresu na jaki
pożyczka zostaje zaciągnięta. Przy pożyczce w wysokości 7 tyś zł całkowity
koszt pożyczonego kapitału wynosi ok. 1 600 zł. Lista oddziałów wojewódzkich znajduje się w czwartej części opracowania.
Fundusze pożyczkowe12
Każdy fundusz pożyczkowy dysponuje szeroką ofertą dla osób, które
chcą założyć własną działalność gospodarczą. Ww. instytucje świadczą także
usługi doradcze w zakresie wspierania początkowej działalności podmiotu
gospodarczego oraz udzielają pożyczek w zależności od funduszu, którego
oprocentowanie waha się między 5,6 % a 11%. Niektóre z funduszy uczestniczą w programach finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, w ramach
których można uzyskać bezzwrotną pomoc finansową na rozpoczęcie działalności np. w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 20042006. Fundusze zlokalizowane są na terenie wszystkich województw.
Fundusze poręczeniowe – w przypadku problemu z uzyskaniem pożyczki
ze względu na brak posiadania wymaganych zabezpieczeń (brak osób chętnych do żyrowania lub brak możliwości dokonania zastawu na mieniu, np.
samochodzie) można zwrócić się do funduszu poręczeniowego o udzielenie
poręczenia. Wysokość poręczenia wynosi od 50% do 80% kwoty kredytu/
pożyczki. Udzielając poręczenia fundusz pobiera opłaty i prowizje, których
wysokość jest uzależniona od ryzyka niespłacenia poręczonego kredytu/pożyczki (zazwyczaj jest to od 1% do 3% wartości kredytu/pożyczki).
Etap trzeci, czyli okres uruchomienia działalności spółdzielni socjalnej,
to najtrudniejszy, a zarazem najbardziej ryzykowny etap realizacji całego
przedsięwzięcia. Na tym etapie należy znaleźć lokal dla spółdzielni, zadbać
o jego podstawowe wyposażenie w sprzęt biurowy, założyć telefon, fax i Internet. Wymaga to od członków spółdzielni ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego. W związku z tym, że etap ten jest trudny także dla
innych nowych podmiotów gospodarczych, warto szukać różnego rodzaju
wsparcia i doradztwa zgodnie z początkowym założeniem maksymalnego
ograniczenia kosztów działalności spółdzielni i uzyskaniem dodatkowych
źródeł finansowania.
12

Lista instytucji z ich adresami znajduje się w czwartej części poradnika.
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Jedną z możliwości pokonania pierwszych problemów prowadzenia
działalności rynkowej jest zwrócenie się z wnioskiem o przyjęcie spółdzielni do inkubatora przedsiębiorczości.
Inkubator Przedsiębiorczości – to (w uproszczeniu) tanie, dobrze zlokalizowane powierzchnie na działalność gospodarczą. Inkubator posiada powierzchnie biurowe oraz powierzchnie produkcyjne i magazynowohandlowe. Podmioty działające na jego terenie oprócz niższych czynszów
korzystają na miejscu z różnych usług tj.:
obsługi sekretariatu, recepcji, ksera, oprawianie dokumentów, tłumaczenia,
• wypożyczania pokoju konferencyjnego, salki do negocjacji,
• bezpłatnych porad prawnych, finansowych, księgowych,
• różnego typu oferowanych szkoleń branżowych oraz np. komputerowych,
• użyczenia bezpłatnego lub za niewielką opłatą narzędzi i sprzętu
technicznego,
• usług towarzyszących np. barek gastronomiczny, biuro rachunkowe
oraz firma zajmująca się dozorem i ochroną mienia,
• pozyskiwaniu kontrahentów i kojarzenie ze sobą firm,
• pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania.
Podmioty funkcjonujące w ramach inkubatora wnoszą zazwyczaj niewielka opłatę za korzystanie z pomieszczeń i usług inkubatora.
Okres, w jakim nowe podmioty mogą funkcjonować w inkubatorze
wynosi od roku do dwóch lat. W zależności od regulacji wewnętrznych
po tym okresie podmioty muszą opuścić inkubator i zacząć samodzielną
działalność gospodarczą.
Inkubatory przedsiębiorczości są zakładane najczęściej przez samorządy lokalne. W związku z tym warto jest zwrócić się do właściwego urzędu
gminy z zapytaniem, czy na jej terenie jest zlokalizowany inkubator. Formalne warunki do przystąpienia, w tym niezbędne dokumenty znajdują
się w regulaminie funkcjonowania inkubatora.
Umieszczenie spółdzielni socjalnej w inkubatorze przedsiębiorczości
ma jeszcze jeden bardzo ważny efekt. Członkowie oraz pracownicy spółdzielni będą funkcjonować w środowisku przedsiębiorców na równych
prawach z innymi podmiotami gospodarczymi. Będą mogli obserwować
funkcjonowanie innych firm, które znajdują się na podobnym etapie rozwoju, ucząc się od nich samodzielności i radzenia sobie z problemami. Ta224
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kie działanie będzie miało znaczący wpływ na reintegrację zawodową oraz
integrację społeczną członków spółdzielni. Samorząd lokalny nie będzie
też zmuszony do tworzenia dodatkowych instrumentów wspierających
spółdzielnie socjalne. W tym przypadku będzie mógł skorzystać z funkcjonujących już rozwiązań prawnych i organizacyjnych.
Etap czwarty to, jak wyżej wspomniano, okres rozwijania działalności spółdzielni socjalnej. Na tym etapie spółdzielnia działa już na rynku
w oparciu o doświadczenia zdobyte w inkubatorze i rozszerza swoje pole
działania przechodząc do fazy ekspansji rynkowej. Spółdzielnia socjalna
powinna określić kierunki strategicznego rozwoju. Jest to możliwe jedynie w oparciu o działania inwestycyjne związane z zakupem niezbędnych
urządzeń lub maszyn oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników.
Strategiczny rozwój spółdzielni socjalnej wymaga zdobycia niezbędnego kapitału na cele inwestycyjne. W zależności od profilu działalności
spółdzielni dalszy jej rozwój można oprzeć na następujących filarach finansowych:
Poszukiwaniu inwestora strategicznego – firmy, instytucji, bądź osoby fizycznej, która jest zdolna do wyłożenia środków na rozwój spółdzielni socjalnej w określonym kierunku. Oprócz zdobytych funduszy spółdzielnia zdobywa dostęp do niezbędnej wiedzy z zakresu
zarządzania, zdobywania rynku, jakości oferowanych przez nią produktów oraz inne niezbędne kompetencje. Taki zabieg wymaga jednak zmiany w układzie własnościowym spółdzielni i przejęcia części
udziałów przez inwestora strategicznego. Jednym ze sposobów zdobycia finansowania zewnętrznego jest kontakt z instytucjami typu:
anioły biznesu (ang. business angels)13 lub funduszami podwyższonego ryzyka (venture capital)14.
Anioły Biznesu (ang. Business Angels) to inwestor prywatny, który własne nadwyżki finansowe lokuje w nowe, dobrze rokujące firmy, które dzięki zastrzykowi kapitałowemu mogą szybko (w ciągu 2-4 lat) rozwinąć skrzydła, dając inwestorowi wysoki wzrost wartości jego udziałów.
Wiecej na ten temat na stronie internetowej Polskiej Sieci Aniołów Biznesu www.polban.pl/
14
Fundusze podwyższonego ryzyka (ang. Venture Capital) – jest to średnio- i długoterminowy kapitał inwestycyjny charakteryzujący się dużym stopniem ryzyka, ale mogący w przyszłości
przynieść wysokie zyski. Jest to forma finansowania innowacyjnych (a przez to obarczonych ryzykiem) projektów inwestycyjnych. W gospodarce powstaje wiele projektów, które mogą być zamienione w bardzo opłacalne przedsięwzięcia, ale do ich realizacji potrzebne są środki finansowe.
Ponieważ ludzie tworzący te projekty nie posiadają wystarczającej ilości kapitału muszą sięgnąć po
kapitał zewnętrzny. Banki nie są skore do pożyczania w takich sytuacjach pieniędzy, gdyż realizacja
13
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Zdobycie grantu – środków finansowych na realizację określonego przez fundatora projektu (np. przeprowadzenie kampanii informacyjnej wśród osób niepełnosprawnych na temat aktywizacji
zawodowej) przedsięwzięcia w formie bezzwrotnej dotacji. Ilość
instytucji, które udzielają tego typu wsparcia, najczęściej w postaci
konkursów, nie jest duża. Zazwyczaj przyznawane są przez instytucje państwowe np. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla
organizacji pozarządowych realizujących cele publiczne. Jednym
z przykładów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich15. Innym źródłem uzyskania grantów są także same instytucje pozarządowe realizujące różne programy społeczne kierowane do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i innych grup społecznych zagrożonych
wykluczeniem społecznym (więcej na stronie www.ekonomiaspoleczna.pl lub www.ngo.pl)
Wewnętrzne zasoby finansowe – w niektórych przypadkach w celu
zachowania układu własnościowego i zapobiegnięcia wycofania się
inwestora strategicznego warto zwrócić się do członków spółdzielni
z zapytaniem o możliwość zasilenia spółdzielni kapitałem własnym
członków albo osób lub instytucji związanych ze spółdzielnią. Taka
forma wsparcia jest tańsza od zdobywania kapitału zewnętrznego
oraz bardziej elastyczna jeżeli chodzi o jej wykorzystanie i ewentualną późniejszą spłatę zobowiązania. Pożyczkodawca lub pożyczkodawcy poza zwiększeniem płynność finansowej spółdzielni, mogą
również uczestniczyć w jej rozwoju.
Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego
Rozwój spółdzielni oparty jest oprócz wsparcia finansowego, wyrażającego się w pieniądzu również na wartościach takich jak: kompetencje
projektów obarczona jest wysokim ryzykiem. Rozwiązaniem stają się specjalne instytucje, które
finansują projekty, a w zamian za to w razie dużego sukcesu partycypują w dużej części w zyskach
z tego przedsięwzięcia, bądź np. stają się współwłaścicielami firmy (mają 40% bądź więcej kapitału
własnego lub posiadają akcje uprzywilejowane firmy). Fundusze VC otrzymują wiele propozycji
współpracy, ale większość z nich jest zazwyczaj odrzucana. Wybierane są pomysły najlepsze. Dużą
rolę w dostępie do rynku VC odgrywają także wcześniej utrzymywane kontakty.
15
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest rządowym programem wieloletnim, przyjętym w drodze uchwały Rady Ministrów i powierzonym do realizacji ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego. Podstawowym celem FIO jest finansowe wsparcie inicjatyw
obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych. Zarządzaniem Funduszem zajmuje się Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
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członków spółdzielni i ich przygotowaniu do pracy oraz pozyskiwaniu
wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności rynkowej.
W pierwszym przypadku pracownicy i członkowie spółdzielni socjalnej
powinni podnosić swoje kwalifikacje zawodowe w taki sposób, aby nowe
kompetencje wzmacniały konkurencyjność spółdzielni. Warto w tym przypadku zwrócić się do instytucji rynku pracy (np. Powiatowych Urzędów
Pracy), które dysponują środkami na szkolenia lub organizują konkursy na
ich organizację. W większości przypadków szkolenia branżowe (z zakresu
księgowości, marketingu, zarządzania i innych kompetencji niezbędnych do
prowadzenia działalności rynkowej) są finansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego (więcej na ten temat w części czwartej poradnika – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013).
W drugim przypadku spółdzielnie socjalne powinny poszukać sposobów i pomysłów na własny rozwój. Oczywiście jest to możliwe w oparciu
o własne doświadczenia, natomiast warto także zwrócić się w tej sprawie
także do uczelni (wydziałów ekonomicznych lub nauk społecznych zajmujących się ekonomią społeczną) i innych instytucji edukacyjnych, które mogą być cennym źródłem pomysłów na dalszy rozwój. Nawiązanie
współpracy dwustronnej może owocować ciekawymi pomysłami na rozwój działalności dla spółdzielni socjalnej z jednej strony oraz stworzeniem
możliwości odbycia praktyk zawodowych dla studentów z drugiej strony.
Współpraca z instytucjami naukowymi może również mieć efekt czysto
ekonomiczny w postaci zachęcenia studentów do pracy na zasadach wolontariatu, co może, oprócz obniżenia kosztów funkcjonowania spółdzielni socjalnej, wnieść nowe spojrzenie na jej funkcjonowanie.

6.2. Pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej na działalność
spółdzielni socjalnych
6.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL)
Dnia 28 września 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL), który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram
Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
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Przyjęcie Programu stanowiło potwierdzenie głównych kierunków
rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Cele i główne obszary wsparcia w ramach PO KL
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami
członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie
wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności
krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się
do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie
koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników
i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady
dobrego rządzenia.
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów
strategicznych do których należą:
Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo;
• Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego;
• Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw
do zmian zachodzących w gospodarce;
• Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i
ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;
• Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa;
• Wzrost spójności terytorialnej.
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Zagadnienia związane z możliwością uzyskania środków dla spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej zawarte są w
Szczegółowym Opisie Priorytetów PO Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej16. Ze względu na szczegółowość
zawartych w nim informacji, ww. dokument stanowi kompendium wiedzy
dla potencjalnych beneficjentów Programu na temat możliwości i sposobu realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczącą szczegółowych typów
projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia
oraz systemu wdrażania.
6.2.2. Kwalifikowalność wydatków17
Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków:
1) Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile:
a) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni
związek z celami projektu;
b) są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat);
c) zostały faktycznie poniesione;
d) są udokumentowane;
e) zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO
KL;.
f) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2) Co do zasady wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta do innego
podmiotu. Wyjątki stanowią:
a) wydatki ponoszone przez partnerów w przypadku projektów realizowanych przez partnerstwa;
b) wydatki ponoszone przez stronę trzecią w przypadku projektów
uwzględniających w budżecie projektu dodatki lub wynagrodze16

Szczegółowy opis priorytetu VII w załączniku niniejszego opracowania.
Przygotowania na podstawie ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 9 lipca 2007 roku.
17
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nia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego
projektu;
c) wkład niepieniężny;
d) amortyzacja.
3) Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć
wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków
pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci
dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią.
4) Wydatek kwalifikowalny polegający na wniesieniu wkładu niepieniężnego uważa się za poniesiony, jeśli wkład został faktycznie wniesiony.
5) Wydatek kwalifikowalny polegający na amortyzacji środka trwałego
uważa się za poniesiony jeśli został dokonany odpis amortyzacyjny.
6) Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym
dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej z adnotacją „zapłacono gotówką”. Dokumenty
poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub
wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez
stronę trzecią, powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość.
7) W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku
dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych,
w szczególności:
a) zrefundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych
projektów dofinansowanych w ramach PO KL lub innych programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności;
b) zrefundowanie podatku od towarów i usług (VAT) w ramach PO
KL, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu
państwa w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535, z późn. zm.);
c) zakupienie środka trwałego z udziałem środków dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego
amortyzacji w ramach PO KL;
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d) otrzymanie refundacji ze środków funduszy strukturalnych lub
Funduszu Spójności na wydatek, który wcześniej został sfinansowany z preferencyjnej pożyczki ze środków publicznych oraz
niedokonanie niezwłocznego zwrotu refundowanej części tej pożyczki.
8) Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość wydatków
kwalifikowalnych w ramach projektu. Przychód zostaje odjęty od
wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego,
w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL. Instytucją odpowiedzialną za dokonywanie odpowiedniego pomniejszenia jest podmiot będący stroną
umowy.
9) Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu nie może zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej
w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. W przypadku
naruszenia powyższego przepisu, Beneficjent zostanie wezwany do
zwrotu środków wykorzystanych na zakup sprzętu i wyposażenia
wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.
10) W przypadku projektów realizowanych w celu tworzenia miejsc
pracy, miejsca pracy powinny być utrzymane przez okres 3 lat od
zakończenia realizacji projektu, przy czym w przypadku małych i
średnich przedsiębiorstw, okres utrzymania miejsca pracy wynosi
co najmniej 2 lata od zakończenia realizacji projektu. W przypadku
naruszenia powyższego przepisu, Beneficjent zostanie wezwany do
zwrotu środków wykorzystanych na stworzenie miejsca pracy wraz
z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych.
Okres kwalifikowania wydatków
1) Początek okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data otrzymania przez Komisję Europejską PO KL tj. 12 grudnia 2006 r. W
przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą, do wydatków
kwalifikowalnych zaliczamy wydatki faktycznie poniesione od 12
grudnia 2006 r. Wydatki poniesione wcześniej nie stanowią wydatku
kwalifikowalnego.
2) Koniec okresu kwalifikowalności wydatków stanowi data 31 grudnia
2015 r. Instytucja Pośrednicząca może, w porozumieniu z Instytucją
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Zarządzającą, określić wcześniejszą datę końcową kwalifikowalności
wydatków dla beneficjentów na potrzeby dokonania zamknięcia pomocy w ramach priorytetów PO KL.
3) Powyższe zasady nie mają zastosowania w przypadku projektów objętych pomocą de minimis, wyłączeniem blokowym (grupowym),
programem pomocowym zatwierdzonym przez Komisję Europejską, a także projektów otrzymujących wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej przez Komisję Europejską oraz projektów
współfinansowanych na podstawie zatwierdzonej przez Komisję Europejską pomocy indywidualnej. W przypadku projektów, o których
mowa powyżej, ramy czasowe kwalifikowalności wydatków określone są w zatwierdzonym przez Komisję Europejską programie pomocowym.
4) Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu realizowanego w ramach PO KL określa umowa o dofinansowanie projektu
zawarta z Beneficjentem. Okres ten nie może wykraczać poza daty
graniczne określone w pkt 1 i 2.
5) Co do zasady, okres kwalifikowalności wydatków w ramach projektu
może przypadać na okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Niemniej jednak, Instytucja Pośrednicząca może w przypadkach określonych w Planie działania na dany rok ograniczyć kwalifikowanie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Wydatki niekwalifikowalne
1) W oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1081/2006 (art. 11 ust. 2), za niekwalifikowalne z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL uznaje się
poniższe kategorie wydatków:
a) podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany
w oparciu o przepisy krajowe tj. ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług;
b) zakup nieruchomości i gruntu, wyposażenia, mebli, pojazdów
oraz infrastruktury, z wyjątkiem wydatków w ramach cross-finan
cingu;
c) odsetki od zadłużenia.
2) Dodatkowo, zgodnie z Krajowymi Wytycznymi, niekwalifikowalne
są następujące kategorie wydatków:
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a) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut
oraz ujemne różnice kursowe ponoszone w ramach wdrażania
projektu, z wyjątkiem projektów współpracy ponadnarodowej;
b) wydatek poniesiony na środki trwałe, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat
poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu;
c) koszty kar i grzywien, a także koszty procesów sądowych (z wyjątkiem wydatków związanych z odzyskiwaniem kwot nienależnie
wypłaconych po akceptacji Instytucji Zarządzającej) oraz koszty
realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd;
d) wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek,
marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty
ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
e) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie
projektu.
3) Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu ponosi
Beneficjent.
6.2.3. Wybór projektów (procedura konkursowa)18
System selekcji wniosków stworzony został w taki sposób, by zapewnić
wybór najlepszych projektów, najbardziej odpowiadających potrzebom
grup docelowych oraz przynoszących największe efekty w odniesieniu do
poniesionych nakładów.
W ramach PO KL minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. zł.
Maksymalna wartość projektu dotyczy zaś jedynie „małych grantów” i
oddolnych inicjatyw lokalnych i wynosi 50 tys. zł.
Ogłoszenie konkursu
Konkursy na projekty w ramach danego Działania (lub Poddziałania)
są ogłaszane i prowadzone przez Instytucję Pośredniczącą drugiego stopnia (IP2) (lub Instytucję Pośredniczącą IP, jeśli IP2 nie została wyznaczona), zgodnie z Planem działania zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą (IZ) (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) na podstawie opinii
18
Przygotowano na podstawie projektu dokumentu z dnia 3 sierpnia 2007 roku ,, Zasady
przygotowywania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przygotowanego
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Europejskim Funduszem Społecznym
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IZ i rekomendacji Komitetu Monitorującego (KM) (Podkomitetu Monitorującego). Nabór wniosków o dofinansowanie jest publiczny. Instytucja
Organizująca Konkurs w celu wyłonienia projektów do dofinansowania
w trybie konkursowym ogłasza konkurs co najmniej: na własnej stronie
internetowej, w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także
przekazuje informację o nim do IP (w przypadku gdy IOK jest IP2) w celu
umieszczenia na stronie internetowej IP.
Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) jest zobowiązana szeroko informować potencjalnych beneficjentów o konkursach i zachęcać ich do
składania projektów. Informacja jest przekazywana wieloma metodami –
oprócz wymienionych powyżej (prasa, Internet), także podczas spotkań z
potencjalnymi beneficjentami, poprzez publikacje itp.
IOK tworzy rezerwę finansową w wysokości 5% wartości jednego konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania wnioskodawców.
IOK może również stworzyć rezerwę finansową w wysokości 5% wartości jednego konkursu z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje projektów.
Złożenie wniosku
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie.
Wnioskodawca składa wniosek opatrzony pieczęciami, podpisany
przez osobę do tego upoważnioną, w nie więcej niż 2 egzemplarzach papierowych (liczbę egzemplarzy wskazuje
Instytucja Organizująca Konkurs w Planie działania) oraz jego wersję
elektroniczną (na dyskietce lub płycie CD/DVD – zgodnie z wymogami
określonymi przez IOK). Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o
konkursie. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać kurierem lub pocztą.
W przypadku konkursu zamkniętego liczy się data wpływu wniosku do
IOK.
Ocena formalna:
Ocena formalna wniosku składa się z dwóch etapów, podczas których
następuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia ogólne kryteria formalne oraz
kryteria dostępu.
Konieczność spełnienia kryteriów dostępu oznacza, że możliwość aplikowania o środki PO KL mają jedynie wskazani beneficjenci i/lub wniosek
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musi spełniać dodatkowe, inne niż wymienione niżej, merytoryczne kryteria. Wnioski, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć konieczności spełnienia przez projekt jednego
lub wielu wymogów.
Instytucja, która prowadzi nabór wniosków, zobowiązana jest do dokonania oceny formalnej, czyli sprawdzenia kompletności i poprawności złożonej dokumentacji w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku (w
przypadku naboru ciągłego) lub 14 dni od daty zamknięcia konkursu (w
przypadku konkursów zamkniętych). W uzasadnionych przypadkach (np.
dużej liczby wniosków) IOK może wydłużyć powyższe terminy do 21 dni.
Weryfikacji formalnej dokonuje się przy pomocy Karty oceny formalnej
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. Kartę wypełnia się
w jednym egzemplarzu.
Jeżeli wniosek nie spełnia któregokolwiek z ogólnych kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu, zostaje odrzucony i nie jest rejestrowany
w systemie informatycznym. Odrzucony wniosek nie podlega korektom
ani uzupełnieniom. W ciągu 5 dni od rozpatrzenia wniosku (wypełnienia
karty oceny formalnej) IOK informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku na etapie oceny formalnej, wraz z podaniem przyczyn odrzucenia, a
także o możliwości złożenia protestu.
Wniosek spełniający wszystkie ogólne kryteria formalne oraz wszystkie kryteria dostępu przekazywany jest do oceny merytorycznej, zaś wnioskodawca otrzymuje od instytucji prowadzącej nabór wniosków, w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku do oceny merytorycznej, pismo o
zarejestrowaniu wniosku w krajowym systemie informatycznym i nadaniu
mu niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego.
Ocena merytoryczna – zasady ogólne
Ocena merytoryczna wniosku przeprowadzana jest w oparciu o:
− ogólne kryteria merytoryczne oraz
− kryteria strategiczne.
Kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów
przez IP2 (IP). W przeciwieństwie do kryteriów dostępu, kryteria strategiczne mogą, ale nie muszą być spełnione, by projekt mógł uzyskać pozytywną ocenę merytoryczną.
Wniosek, który spełnia kryteria strategiczne i jednocześnie uzyskał co
najmniej 60 punktów podczas oceny spełniania ogólnych kryteriów merytorycznych, a także przynajmniej 60% punktów (z zaokrągleniem w górę,
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do liczb całkowitych) w poszczególnych punktach oceny merytorycznej
(zawartych w Karcie oceny merytorycznej), otrzymuje dodatkowo premię
punktową w wysokości określonej przez IP w Planie działania, nie większą
niż 20% maksymalnej liczby punktów przypadających na ocenę spełniania
ogólnych kryteriów merytorycznych (wynoszącej 100 punktów). Zatem
wniosek spełniający w pełni ogólne kryteria merytoryczne oraz kryteria
strategiczne może uzyskać do 120 punktów.
Wniosek, który nie spełnia wszystkich kryteriów strategicznych, nie
otrzymuje dodatkowych punktów. Spełnianie tylko niektórych kryteriów
strategicznych nie pozwala na przyznanie jakiejkolwiek premii punktowej. Niespełnienie kryteriów strategicznych nie wyklucza jednocześnie
uzyskania maksymalnej liczby punktów za spełnianie ogólnych kryteriów
merytorycznych (100 punktów).
Oceną merytoryczną projektów zajmują się Komisje Oceny Projektów
(KOP), które umiejscowione są w IP (IP2). Komisję powołuje kierujący
instytucją/jednostką pełniącą rolę IP (IP2) – np. dyrektor departamentu,
prezes agencji lub dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy. W skład KOP
wchodzą:
1) pracownicy IOK;
2) przedstawiciele ministra właściwego ze względu na zakres tematyczny konkursu (o ile zostali zgłoszeni przez ministra) oraz
3) asesorzy (o ile zostali powołani).
W skład KOP nie mogą wchodzić przedstawiciele instytucji nadrzędnej (np. IP, jeśli IP2 jest IOK).
Przewodniczącym KOP jest dyrektor bądź upoważniony przez niego
pracownik instytucji pełniącej rolę IP2 (IP). Liczba członków KOP jest
uzależniona od potrzeb, jednakże wynosi nie mniej niż osiem osób. Lista
członków KOP (imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego18) jest podawana do publicznej wiadomości w momencie ogłoszenia listy projektów, które spełniają minimum
punktowe, w szczególności poprzez zamieszczenie jej w siedzibie IOK w
miejscu publicznie dostępnym oraz na stronie internetowej IOK.
Ocena merytoryczna – procedura:
Oceny merytorycznej dokonuje się przy pomocy Karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL..
W przypadku, gdy oceniający dostrzeże, że wniosek nie spełnia ogólnych kryteriów formalnych bądź kryteriów dostępu, ponieważ uchybienia
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te nie zostały zauważone na etapie weryfikacji formalnej, wniosek, jako
niepodlegający ocenie merytorycznej, trafia ponownie do oceny formalnej.
Oceniający odnotowują ten fakt na Karcie oceny merytorycznej. Ocena
każdego z projektów dokonywana jest przez dwie osoby wybrane w drodze
losowania przeprowadzonego przez przewodniczącego. Ocena w każdej
części podlegającej ocenie przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych
(bez części ułamkowych). Po przedstawieniu każdej z dwóch niezależnych
od siebie opinii, obliczana jest średnia arytmetyczna, która stanowi końcową ocenę projektu. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za
spełnianie kryteriów merytorycznych wynosi 100. W przypadku rozbieżności sięgających 30% ogólnej sumy punktów i więcej pomiędzy opiniami
ww. dwóch osób (przy czym ocena przynajmniej jednej z nich musi wynosić minimum 60 punktów), projekt poddawany jest powtórnej ocenie, którą przeprowadza trzeci oceniający, również wylosowany przez przewodniczącego KOP. Jeśli IOK tak zdecyduje, przed dokonaniem trzeciej oceny,
można zasięgnąć opinii eksperta, o którym mowa w art. 31 ustawy. Ocena
trzeciego oceniającego jest oceną wiążącą i ostateczną. Każdy oceniający
zobowiązany jest do przedstawienia opisowego komentarza stanowiącego
uzasadnienie wystawionej oceny.
Jeśli oceniający uzna, że zapisy projektu są niezgodne z którąkolwiek z
zasad (przepisów), weryfikowanych podczas pierwszego etapu oceny merytorycznej (zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz
z politykami i zasadami wspólnotowymi), odnotowuje ten fakt na Karcie
oceny merytorycznej. W przypadku odmiennej opinii drugiego oceniającego, wiążąca i ostateczna jest opinia trzeciego oceniającego, wylosowanego przez przewodniczącego. Negatywna opinia dwóch oceniających skutkuje odrzuceniem wniosku.
Projekt może zostać przyjęty do dofinansowania, jeśli uzyska minimum
60% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania, zaś w poszczególnych punktach oceny merytorycznej uzyska przynajmniej 60% punktów (z
zaokrągleniem w górę, do liczb całkowitych). Pozwoli to uniknąć zatwierdzania projektów, w przypadku których jedna z jego części składowych
wyraźnie nie spełnia wymogów stawianych projektom realizowanym w
ramach PO KL.
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Lista projektów:
Ocena dokonana przez Komisję Oceny Projektów stanowi podstawę do ułożenia listy wniosków spełniających minimum punktowe. Lista
wniosków wraz z protokołem z oceny jest przedkładana do zatwierdzenia
właściwemu organowi lub jego upoważnionemu przedstawicielowi. Nie
jest możliwa zmiana kolejności wniosków na liście.
Po zatwierdzeniu listy projektów wnioskodawca otrzyma pismo informujące o:
– przyjęciu wniosku do realizacji – pismo informuje wnioskodawcę
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wraz z liczbą przyznanych
punktów) i przyjęciu do realizacji wraz z proponowaną kwotą dofinansowania, pod warunkiem dostarczenia w podanym terminie
(nie krótszym niż 5 dni od daty otrzymania pisma) wymaganych
dokumentów (załączników),
– możliwości podjęcia negocjacji – pismo informuje o propozycji
dokonania zmian merytorycznych w treści wniosku związanych z
przyznaniem innej od wnioskowanej kwoty dofinansowania lub/i
zmianach w zadaniach budżetu projektu,
lub
– pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych,
– odrzuceniu wniosku – pismo informujące wnioskodawcę o negatywnym rozpatrzeniu wniosku wraz z podaniem przyczyny.
Negocjacje:
Negocjacje mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania. Wnioskodawca,
któremu przyznano niższą od wnioskowanej kwotę dofinansowania ze
względu na zidentyfikowanie wydatków niekwalifikowalnych (nieuprawnionych, nieuzasadnionych lub zawyżonych w porównaniu ze
stawkami rynkowymi), ma prawo podjąć negocjacje z IOK, o ile dysponuje istotnymi argumentami świadczącymi o prawidłowości swoich
założeń budżetowych. Negocjacje może też podjąć z własnej inicjatywy
IOK.
Osoba dokonująca oceny merytorycznej wniosku może zaproponować
zwiększenie wartości projektu o maksymalnie 5% w związku z wprowadzeniem dodatkowych, nieprzewidzianych przez wnioskodawcę zadań i/
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lub dokonanie przesunięć części budżetu między poszczególnymi zadaniami, jeśli uzna, że takie zmiany pozwolą w większym stopniu przyczynić
się do osiągnięcia celów projektu.
Projekty, które nie zostały przyjęte do dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych w danej rundzie konkursowej, mogą zostać ponownie złożone w odpowiedzi na kolejny konkurs, lecz muszą ponownie przejść procedurę oceny formalnej oraz oceny merytorycznej.
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu:
Jeśli wnioskodawca otrzymał pismo informujące go o przyjęciu wniosku do realizacji lub z pozytywnym dla siebie skutkiem zakończył negocjacje z IOK, na wezwanie IOK i w określonym przez nią terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania przez niego informacji w tej sprawie, składa
wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) do umowy o dofinansowanie. Niezłożenie żądanej dokumentacji oznacza rezygnację z ubiegania się
o dofinansowanie.
Wymagane dokumenty mogą obejmować np.:
– wypis z organu rejestrowego dotyczący wnioskodawcy;
– umowy z partnerami (jeśli projekt realizowany w partnerstwie z
innymi podmiotami – w tym: umowa o współpracy ponadnarodowej);
– dokumenty określające sytuację finansową ubiegającego się o dofinansowanie (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem);
– pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie (załącznik wymagany, gdy wniosek jest podpisywany przez
osobę/y nie posiadające statutowych uprawnień do reprezentowania
wnioskodawcy lub gdy z innych dokumentów wynika, że uprawnionymi do podpisania wniosku są co najmniej dwie osoby);
– uchwałę właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego lub
inny właściwy dokument organu, który: dysponuje budżetem wnioskodawcy (zgodnie z przepisami o finansach publicznych), zatwierdza projekt lub udziela pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. IOK
mogą wymagać również innych dokumentów.
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6.2.4. Procedura odwoławcza19
Przewiduje się dwa, dopuszczalne w procesie naboru projektów, „środki odwoławcze”, jakimi są:
1) protest czyli, pisemne wystąpienie podmiotu wnioskującego o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego o ponowne
sprawdzenie zgodności złożonego wniosku z kryteriami,
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – zakres przedmiotowy
zdeterminowany jest zakresem uprzednio złożonego protestu. Zatem podmiot podnoszący w proteście niewłaściwe przeprowadzenie
oceny w zakresie zgodności jego projektu z kryteriami wyboru projektu, w przypadku negatywnego rozpatrzenia jego protestu może
zwrócić się o ponowne sprawdzenie tej zgodności.
Zarówno protest, jak i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny zawierać precyzyjne wskazanie podnoszonych zarzutów, a także
należy do nich załączyć dokumentację mającą związek ze sprawą (kopię
wniosku o dofinansowanie, informację w przedmiocie rozpatrzenia tego
wniosku itp.), mogącą mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Protest może wnieść każdy wnioskodawca, którego projekt nie został
wyłoniony do dofinansowania.
Protest jest rozpatrywany przez:
w przypadku krajowych programów operacyjnych – instytucję wdrażającą, jeżeli została wyznaczona w danym programie operacyjnym;
przy braku instytucji wdrażającej, protest rozpatrywany jest przez instytucję pośredniczącą,
analogicznie, protest rozpatrywany jest przez instytucja zarządzającą,
jeżeli odpowiednio instytucja wdrażająca albo instytucja pośrednicząca
nie zostały ustanowione dla danego programu;
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku krajowych programów operacyjnych jest rozpatrywany przez instytucję zarządzającą.

19
przygotowano na podstawie projektu z dnia 23 stycznia 2007 roku ,,Wytyczny Ministra
Rozwoju Regionalnego w zakresie procedury odwoławczej dla wszystkich programów operacyjnych”

240

Pozyskiwanie środków oraz organizacja działalności spółdzielni socjalnej

6.3. Biznes plan spółdzielni socjalnej – wprowadzenie
Definicja biznes planu
Biznes plan – zestaw dokumentów (analiz i programów), w których na
podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych
zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje
on działalność bazową oraz 3 do 5 kolejnych lat.
Biznes plan jest planem menedżerów określającym ich zdolność do podejmowania skutecznych działań zmierzających do trwałego usytuowania
się na rynku, czyli finansowo efektywnego połączenia okazji rynkowych z
możliwościami firmy. Biznes plan jest podstawowym dokumentem wspomagający zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy.
Sytuacje w których biznes plan jest niezbędny:
- przed założeniem nowego przedsiębiorstwa,
- podczas łączenia przedsiębiorstw,
- przy próbie pozyskania zewnętrznych środków na finansowanie własnej działalności lub rynkowych przedsięwzięć,
- w momencie przełomowym dla rozwoju przedsiębiorstwa (zmiana
form własności, zmiana profilu działalności, próba wejścia na nowe
rynki, duże inwestycje, modernizacje).
Funkcje biznes planu
- decyzyjna – służy podjęciu decyzji co do alokacji środków, kierunków i sposobów produkcji,
- informacyjna – polega na dostarczeniu wiarygodnych informacji o
możliwościach realizacji danego projektu,
- rachunku ekonomicznego – pozwala na oszacowanie, analizę i wycenę niezbędnych nakładów, przyszłych korzyści finansowych,
- kierowania – wiąże się z realizacją projektu poprzez kierowanie działaniami wykonawczymi,
- organizacyjna – pozwala zorganizować i usystematyzować pracę,
- narzędziowa – polega na zestawieniu i uruchomieniu określonych
środków, metod, aby osiągnąć przedstawiony cel w biznes planie,
- regulacyjna – sprowadza się do regulacji przepływów finansowych.
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Obszary problemowe:
– podmiot opracowujący – samo przedsiębiorstwo,
– obszerność dokumentu (ok. 30 stron +/- 5 stron bez załączników),
– precyzja przedstawienia problemu,
– sposób przedstawienia ryzyka związanego z przedsięwzięciem,
– zamieszczanie informacji poufnych,
– adresaci biznes planu.
Najczęściej popełniane błędy:
– brak przejrzystości,
– zbytnia obszerność,
– zbyt duża ogólność,
– wewnętrzne sprzeczności,
– brak lub przedstawienie niedopracowanej koncepcji marketingowej,
– brak zróżnicowania między „pobożnymi życzeniami” a rzeczywistością,
– brak jasno sprecyzowanego celu.
Przedstawiony poniżej biznes plan stanowi uzupełnienie „Poradnika
finansowania spółdzielni socjalnych” (którego znaczącą część prezentujemy w niniejszych materiałach) i ma na celu rozwinięcie zawartych w nim
założeń. Celem stojącym u podstaw jego opracowania było ułatwienie rozpoczęcia prowadzenia działalności spółdzielni socjalnych i przygotowanie dla nich wzorcowego biznes planu, na podstawie którego ich przyszli
członkowie będą mogli się wzorować lub wykorzystać przy pisaniu własnych biznes planów.
Formularz i układ przedmiotowy biznes planu bazuje na standardowym wzorze, który był szeroko wykorzystywany w ramach funduszy
przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a także innych zamierzeń inwestycyjnych realizowanych ze środków prywatnych.
W niniejszym biznes planie wykorzystano 3 przykładowe profile spółdzielni socjalnej. W związku z tym każdy element biznes planu będzie pogłębiony o analizę dotyczącą spółdzielni o profilu kurierskim, hotelowym
i recyklingowym.
Zawarte w biznes planie informacje nie są związane z jakimkolwiek
z realizowanych projektów i mają służyć jedynie zobrazowaniu pewnego
pomysłu na prowadzenie działalności spółdzielni socjalnych.
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Założenia wyjściowe
Koncepcja utworzenia spółdzielni socjalnej jest oparta na kilku założeniach:
• ograniczonej ilości środków własnych,
• maksymalnej redukcji kosztów funkcjonowania,
• zdobyciu zewnętrznego finansowania,
• dużym poziomie kreatywności członków spółdzielni.
Środki przewidziane na rozpoczęcie działalności spółdzielni pochodzą z pożyczki Powiatowego Urzędu Pracy lub innych źródeł. Zgodnie z
wymogiem formalnym, minimalna ilości osób potrzebnych do utworzenia spółdzielni socjalnej wynosi 5, co pozwala na zgromadzenie kapitału
początkowego w wysokości 40 tys. zł20 w pierwszej fazie tworzenia spółdzielni. Ww. kwota musi zostać wykorzystana na rozpoczęcie działalności
spółdzielni, wymagane formalności, podstawowe zakupy (sprzęt biurowy,
komputer, telefon, fax, Internet) wynajem lokalu oraz koszty osobowe do
momentu uzyskania pierwszych przychodów.
Po dokonaniu rozruchu spółdzielni i ugruntowaniu jej pozycji rynkowej będzie prowadzony etap ekspansji, który pozwoli na dokonanie niezbędnych inwestycji m. in. zakup środka transportu dla ekipy budowlanej
(biznesplan spółdzielni o profilu budowlanym – podrozdział 6.5) oraz doposażenie w niezbędne narzędzia do pracy. Środki na ten cel pochodzić
będą częściowo z funduszy własnych, a częściowo z źródła zewnętrznego. Przychody zdobyte w ramach realizowanych kontraktów pozwolą na
zwiększenie zatrudnienia i utworzenie 2 ekipy budowlanej. Docelowo
spółdzielnia ma zatrudniać 10 osób tworząc 3 wyspecjalizowane ekipy
po 2 osoby i przyjąć jednego wolontariusza. Odpowiedni podział pracy
pomiędzy nimi pozwoli na lepsze dostosowanie się do indywidualnych
potrzeb klientów obejmując swym zasięgiem całe spektrum usług budowlanych począwszy od budowy domów jednorodzinnych, a skończywszy na
usługach hydraulicznych i elektrycznych.

20
W przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych wysokość przyznanych środków nie może przekraczać 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni obecnie 7.987,53 zł
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Przykładowe profile działalności spółdzielni socjalnych
Spółdzielnia kurierska – prowadzącą działalność na terenie dużej
aglomeracji miejskie; obsługująca m.in. instytucje publiczne, zakłady
gastronomiczne, składy budowlane, hurtownie. Spółdzielnia zajmuje się
roznoszeniem ulotek reklamowych, korespondencji, produktów gastronomicznych i innych przesyłek od nadawcy do odbiorcy. Dzierżawi biuro, w
którym zbierane są zgłoszenia od klientów.
Spółdzielnia hotelarska – prowadzącą pensjonat lub gospodarstwo
agroturystyczne w atrakcyjnej turystycznie okolicy, świadcząca usługi gastronomiczne, sprzątania oraz organizacji imprez wypoczynkowych i okolicznościowych, także na rzecz innych podmiotów zewnętrznych. Spółdzielnia dzierżawi budynek, w którym mieści się pensjonat. Po sezonie
turystycznym pracuje na rzecz okolicznych placówek oświatowych i innych podmiotów publicznych, a także na rzecz mieszkańców dostarczając
usługi gastronomiczne oraz usługi sprzątania.
Spółdzielnia recyklingowa – zajmującą się przyjmowaniem, demontażem i przetwarzaniem starych urządzeń AGD i RTV. Spółdzielnia prowadzi punkt przyjmowania starych urządzeń w porozumieniu z jedną z
sieci dużych sklepów, do którego klienci dostarczają urządzenia. Następnie
są one segregowane i podlegają demontażowi, a części, po ich rozbiórce są
dostarczana do utylizacji lub przetworzenia. Spółdzielnia dzierżawi halę,
w której dokonywany jest demontaż. Opcjonalnie przewiduje się zakup
środków transportu do dowozu starych urządzeń.
6.4. BIZNES PLAN (wariantowy) dla spółdzielni socjalnych
6.4.1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁDZIENI SOCJALNEJ
W poniższej części biznes planu powinny znaleźć się informacje na
temat spółdzielni socjalnej, która ma powstać w ramach podejmowanych
działań przez jej członków
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A-1 Dane dotyczące spółdzielni socjalnej
Proszę o podanie następujących danych dotyczących
1. Pełna nazwa spółdzielni
2. Adres, siedziba spółdzielni
3. Lokalizacja działalności spółdzielni – proszę o podanie miejsca wykonywania działalności wraz z ewentualnymi oddziałami
4. Osoba uprawiona do kontaktu w sprawach dotyczących biznes planu
A-2 Charakterystyka działalności spółdzielni socjalnej
Proszę zaprezentować w skrócie spółdzielnię socjalną, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. Proszę określić charakter jej własności i podać informację o ewentualnych członkach.
1. Data rozpoczęcia
działalności
2. Członkowie

Zgodnie z wpisem rejestrowym

3. Przedmiot i zakres
działalności

Wariant A
Przedmiotem działalności jest dostarczanie usług kurierskich na terenie
dużej aglomeracji miejskiej. Spółdzielnia obsługuje instytucje publiczne,
zakłady gastronomiczne, składy budowlane, hurtownie, szkoły językowe
itp. w celu dostarczenia reklamy bezpośrednio do klienta. Spółdzielnia
zajmuje się roznoszeniem ulotek reklamowych, korespondencji, produktów gastronomicznych i innych przesyłek od nadawcy do odbiorcy..
Wariant B
Przedmiotem działalności jest prowadzenie pensjonatu lub gospodarstwa agroturystycznego w atrakcyjnej turystycznie okolicy, świadczącego usługi gastronomiczne, sprzątania oraz organizacji imprez wypoczynkowych i okolicznościowych także na rzecz innych podmiotów
zewnętrznych.
Wariant C
Przedmiotem działalności jest recykling, demontaż i przetwarzanie starych urządzeń AGD i RTV. Spółdzielnia prowadzi punkt przyjmowania
starych urządzeń, które są segregowane i podlegają demontażowi, a części, po ich rozbiórce są dostarczane do utylizacji lub przetworzenia.
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A-3 Dodatkowe informacje i referencje
W toku oceny biznes planu, być może zaistnieje potrzeba zgromadzenia dodatkowych bądź
sprawdzenia podanych informacji (zawsze z zapewnieniem poufności informacji). Proszę
wskazać jedną lub dwie osoby (np. dostawca, odbiorca, pracownik administracji lokalnej), z
którymi będziemy mogli się w tym celu skontaktować.
Osoba 1

Osoba 2

1. Imię i nazwisko
2. Adres
3. Miejsce zatrudnienia
4. Zajmowane stanowisko
5. Numer telefonu / telefaksu
A-4 Dane autora planu przedsięwzięcia
Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabelę należy pozostawić nie
wypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, należy
podać jej (ich) dane.
1. Nazwisko i imię autora
2. Nazwa firmy
3. Adres
4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu
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6.4.2. PLAN MARKETINGOWY
B-1 Produkt / usługa
Proszę napisać czy inwestycja będzie wiązała się z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, czy też oznaczać będzie rozwój już prowadzonej działalności np. poprzez wprowadzenie
na rynek nowego produktu/ usługi lub zwiększenie podaży już produkowanych produktów/
usług? Proszę opisać swój produkt/ usługę). Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów
konkurencji i na czym polega jego przewaga?
Co jest celem przedsięwzięcia:
Wariant A
Wypełnienie niszy rynkowej związanej z usługami kurierskimi.
Wspólna, zgodna praca członków spółdzielni jako element reintegracji zawodowej.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych członków spółdzielni.
Wariant B
Dostarczenie nowej usługi turystycznej, gastronomicznej i usług związanych ze sprzątaniem.
Wspólna, zgodna praca członków spółdzielni jako element reintegracji zawodowej.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych członków spółdzielni.
Wariant C
Zmniejszenie ilości nieprzetworzonych odpadów.
Wspólna, zgodna praca członków spółdzielni jako element reintegracji zawodowej.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych członków spółdzielni.
2. Proszę opisać krótko
W przypadku gdy członkowie prowadzili wcześniej jakaś działaldotychczasowe produkność o podobnym profilu należy opisać produkty bądź usługi
ty i usługi

3. Proszę opisać nowe
produkty i usługi oraz
określić dla nich rynek

Wariant A
W ramach przedsięwzięcia będą dostarczane usługi kurierskie polegające na dostarczaniu paczek, drobnych przesyłek i pism od odbiorcy do
nadawcy. Równocześnie w ramach przedsięwzięcia będą dostarczane usługi marketingu bezpośredniego czyli roznoszenie ulotek i pism
reklamowych oraz stała reklama uliczna i w środkach komunikacji
miejskiej. Usługi są skierowane do zakładów gastronomicznych, firm
cateringowych, szkół językowych, hurtowni, składów budowlanych i
innych podmiotów, które wykorzystują marketing bezpośredni.
Wariant B
W ramach przedsięwzięcia będą dostarczane usługi hotelarskie, agroturystyczne, gastronomiczne, pralnicze, sprzątania i organizacji imprez okolicznościowych na rzecz rozwoju turystyki oraz społeczności
lokalnej.
Wariant C
W ramach przedsięwzięcia będą realizowane usługi z zakresu demontażu, segregacji i recyklingu starych urządzeń AGD i RTV zgodnie z
normami przewidzianymi prawem. Dostawcami starych urządzeń
będą klienci indywidualni, a odbiorcami podzespołów, części i innych
pozostałości po demontażu będą montownie sprzętu AGD i RTV i ich
podwykonawcy.
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Wariant A
Oferowana usługa nie jest nowym produktem na rynku. Wyróżnia
ją przede wszystkim:
niszowy charakter – brak lub niedostateczna ilość tego typu usług
na rynku,
niska cena – konkurencyjna w stosunku do innych firm kurierskich,
krótki termin realizacji i skuteczność usługi – przesyłka lub paczka
jest dostarczana do odbiorcy w ciągu jednego dnia, reklama kierunkowa (ulotki lub broszury reklamowe) trafiają bezpośrednio do
potencjalnego klienta powiększając sprzedaż zleceniodawcy.
Wariant B
Oferowana usługa nie jest nowym produktem na rynku. Wyróżnia
ją przede wszystkim:
niszowy charakter – brak lub niedostateczna ilość tego typu usług
4. Proszę podać w jaki
na rynku,
sposób produkt różni
niska cena – konkurencyjna do innych podmiotów świadczących
się od produktów/ usług usługi agroturystyczne, hotelowe, gastronomiczne, pralnicze,
konkurencji. Czy jest to sprzątania i organizacji imprez okolicznościowych,
nowy produkt na rynku? wysoki standard świadczonych usług – dbałość o jak najlepsze wykonanie usługi i satysfakcję klienta (szczególnie w przypadku usług
agroturystycznych i hotelowych) utrzymanie kontaktu z klientem
poprzez wysyłanie reklamy- kartki do klienta przed i po sezonie z
podziękowaniem za czas spędzony w pensjonacie lub hotelu.
Wariant C
Oferowana usługa nie jest nowym produktem na rynku. Wyróżnia
ją przede wszystkim:
niszowy charakter – brak lub niedostateczna ilość tego typu usług
na rynku,
niska cena – konkurencyjna do innych podmiotów świadczących
podobne usługi,
klienci bezpośredni lub pośredni (sieci dużych sklepów) dzięki demontażowi sprzętu RTV i AGD otrzymują zniżkę na zakup nowych
urządzeń.
5. Jeśli przedsięwzięcie
wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/ usługi, proszę
Świadczone usługi w ramach wariantu A, B i C nie są nowymi prowskazać jego zalety róż- duktami na rynku.
nicujące go od innych
istniejących produktów/
usług..
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B-2 Rynek
Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż
(z wyróżnieniem dotychczasowych i nowych usług / produktów).

1. Kim są nabywcy produktów i usług? Proszę
podać szacunkową
liczbę potencjalnych
klientów. Czy produkty
i usługi są przeznaczone na rynek lokalny,
regionalny, krajowy lub
eksport?

Wariant A
Nabywcą usługi są mali i średni przedsiębiorcy w dużych aglomeracjach miejskich prowadzący działalność gastronomiczna, cateringową, szkołę języków, naukę jazdy, hurtownie, składy budowlane,
wydawnictwa kolportujące darmową prasę lokalną, firmy usługowe
i handlowe prowadzące korespondencję z innymi podmiotami itp.
Liczba klientów w obszarze przesyłek będzie wynikać z podpisanych
umów z firmami na kompleksową obsługę kurierską (korespondencja
handlowa, reklama kierunkowa, dostarczanie przesyłek, paczek, cateringu i posiłków dla pracowników biur) oraz z zamówień indywidualnych. Szacunkowa liczba podpisanych umów wynosi ok. 20, w przypadku indywidualnych zamówień liczba zleceń szacowana jest na ok.
100 miesięcznie.
Wariant B
Nabywcą usług agroturystycznych i hotelowych są rodziny, rodziny z
małymi dziećmi, które chcą spędzić urlop bądź przyjechać na weekend
w atrakcyjny turystycznie region i wypocząć na łonie natury daleko od
wielkomiejskiego zgiełku. Odbiorcami usług gastronomicznych, pralniczych, sprzątania i organizacji imprez okolicznościowych jest społeczność lokalna, okoliczne firmy i instytucje publiczne. Przy założeniu,
że pensjonat liczy 10 pokoi hotelowych, a stopa obłożenia wynosi 50%
to ilość klientów w miesiącu wynosi ok. 25 (20 pobyt tygodniowy i 5
weekendowy). Klient rozumiany jest jako jedna rodzina. Liczba zamówień na pozostałe usługi będzie różna w zależności od zaangażowania w profil agroturystyczno- hotelowy i będzie stanowić uzupełnienie
dochodów z pierwszoplanowej działalności w taki sposób, aby w miesiącach poza sezonem turystycznym pozwoliła na utrzymanie działalności spółdzielni. Usługi agroturystyczne i hotelowe są skierowane na
rynek regionalny i krajowy, natomiast pozostałe usługi towarzyszące
na rynek lokalny.
Wariant C
Spółdzielnia o profilu recyklingowym działa jako element łańcucha
produkcyjno-wytwórczego. W związku z tym z jednej strony klientami spółdzielni są indywidualni posiadacze starego sprzętu RTV i ADG
oraz sieci dużych sklepów sprzedających ww. urządzenia, natomiast z
drugiej nabywcami usług są kooperanci montowni i zakładów produkujących nowe urządzenia RTV i AGD. Liczba świadczonych usług czyli
przetworzonych i poddanych demontażowi urządzeń jest uzależniona
od podpisanych umów z sieciami sklepów ze sprzętem RTV i AGD oraz
umowami na odbiór części z odzysku podpisanymi z zakładani produkującymi nowe urządzenia. Usługi są kierowane na rynek lokalny
i regionalny.
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2. Jakie są oczekiwania
i potrzeby nabywców
odnośnie produktów i
usługi

Wariant A
Klienci oczekują szybkiej i kompleksowej usługi kurierskiej oraz
skutecznego środka reklamowego w przypadku zamówień o charakterze marketingowym.
Wariant B
Klienci oczekują wysokiej jakości świadczonych usług agroturystycznych i hotelowych za przystępną cenę oraz dostarczenia ciekawej oferty turystycznej (imprezy kulturalne, ciekawe obiekty do
zwiedzania, aktywne formy wypoczynku). Obszar pozostałej działalności usługowej wymaga dostosowania się do potrzeb indywidualnego klienta np. usługi gastronomiczne, pralnicze czy sprzątania w taki sposób aby były postrzegane jako pewne i wiarygodne,
warte polecenia znajomym (budowanie zaufania u klienta).
Wariant C
Klienci indywidualni kupujący nowe urządzenia chcą uzyskać
jak najniższą cenę nowego urządzenia RTV lub AGD i pozbyć się
starego urządzenia. Odbiorcy urządzeń poddanych recyklingowi
chcą obniżenia kosztów wytwarzania podzespołów do nowych
urządzeń i szukają jak najtańszych podwykonawców, którzy są w
stanie również wykazać wysoki stopień wykorzystania materiałów
pochodzących z recyklingu w związku z regulacjami wynikającymi
z ustawodawstwa nakładającymi na producenta obowiązek recyklingu starych urządzeń.

.Wariant A
Usługi nie są poddane sezonowym wahaniom. Ilość zleceń zależy
jedynie od jakości nawiązywania współpracy z klientem.
Wariant B
Usługi są poddane wahaniom sezonowym, zwłaszcza jeżeli chodzi
o cześć agroturystyczną i hotelową. W celu wydłużenia sezonu tury3. Czy popyt na prostycznego promowane są wśród klientów krótkie wypady weekendukt/ usługę będzie ule- dowe, organizacja imprez okolicznościowych w plenerze, zawody
gał sezonowym zmiawędkarskie, zawody dla grzybiarzy, wiosenne i jesienne rajdy rowenom? Jeśli tak, jak będą rowe po okolicy. Poza sezonem działalność usługowa przesuwana
minimalizowane skutki jest bardziej na działalność na potrzeby rynku lokalnego (usługi
tej sezonowości?
gastronomiczne dla szkół, przedszkoli, urzędów; usługi sprzątania;
organizacja imprez okolicznościowych np. wesela).
Wariant C
Usługi nie są poddane wahaniom sezonowym. Mogą natomiast być
dodatkowo stymulowane poprzez akcje marketingowe sieci sprzedaży nowych urządzeń RTV i AGD np. w przypadku zakupów świątecznych, wymianą telewizorów związaną z Euro 2012 itp.)
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B-3 Konkurencja na rynku
Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu (usługi) na rynek? Czy dokonają oni obniżenia cen swoich produktów (usług), czy uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a
może zachowają się w jeszcze inny sposób? Jaka będzie wtedy reakcja Wnioskodawcy?
1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią
w kolumnie 5.
Nazwa

Jakość

Cena

Reklama / promocja

Oferta
wnioskodawcy

W przypadku
wszystkich profili
działalności spółdzielni socjalnych
jakość stanowi
jedną z najważniejszych elementów
strategii zdobywania klienta – 9

W przypadku
przedstawionych
wariantów profilu
spółdzielni socjalnej podstawowym sposobem
zdobycia klienta
jest wysokość
ceny za świadczone usługi – 10

Wszystkie profile
działalności spółdzielni wymagają
prowadzenia akcji
promocyjno-reklamowych, jednak
głównym sposobem
na pozyskania klienta jest kontakt osobisty – 5

UWAGA: W tym
miejscu należy
opisać poziom
jakości produktów
(lub usług) konkurenta 1 oraz w jaki
sposób może on
Konkurent 1
wywierać presję
konkurencyjną na
wnioskodawcę, a
następnie należy
ocenić poziom
jakości konkurenta w skali 1-10.

UWAGA: W tym
miejscu należy
opisać poziom
cen konkurenta
1 oraz w jaki
sposób może on
wywierać presję
konkurencyjną
na wnioskodawcę, a następnie
należy ocenić
poziom cen
konkurenta w
skali 1-10.

UWAGA: W tym
miejscu należy opisać poziom działań
promocyjnych (w
tym reklamowych)
konkurenta 1 oraz
w jaki sposób może
on wywierać presję
konkurencyjną na
wnioskodawcę, a
następnie należy
ocenić poziom tych
działań konkurenta
w skali 1-10.

Konkurent
N

Średni wynik
punktowy
Średnia ocen w
kategoriach: jakość, cena, reklama/promocja
W tym przykładzie średnia
wynosi
8

Średnia ocen
z poprzednich
kolumn

Należy postępoNależy postępo- Należy postępować, Należy postępować, jak przedsta- wać, jak przedjak przedstawiono
wać, jak przedwiono wyżej.
stawiono wyżej. wyżej.
stawiono wyżej.

2. Proszę opisać potencjalne
działania swoich konkurentów
oraz swoją reakcję na te działania.

W związku z tym, że zaproponowane profile działalności
spółdzielni socjalnych mają charakter niszowy konkurencja na rynku usług nie będzie stanowiła dużego zagrożenia
dla rozwoju spółdzielni. Podstawowym czynnikiem determinującym działalność jest konkurencyjna cena i wysoka
jakość świadczonych usług.
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B-4 Dystrybucja i promocja
Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są
różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi.

1. W jaki sposób odbywa się sprzedaż?

Wariant A
Sprzedaż usługi będzie prowadzona poprzez reklamę w lokalnej prasie,
bezpośredni kontakt z klientem (wizyty w hurtowniach, składach budowlanych, punktach gastronomicznych, szkołach języków itp.), własną
reklamę dostarczaną wraz z przesyłkami. Oferta spółdzielni jest dostępna w Internecie.
Wariant B
Sprzedaż usług jest prowadzona poprzez Internet, ogłoszenia w prasie
regionalnej (w dodatkach turystycznych), informacja na temat pensjonatu znajduje się w lokalnym systemie informacji turystycznej oraz w
wydawanych przez władze lokalne i regionalne mapach i broszurach
turystycznych. Przedstawiciele spółdzielni obecni są na regionalnych
targach turystycznych przedstawiając swoją ofertę jako element regionalnego produktu turystycznego. Spółdzielnia prowadzi rejestr gości, w
ramach którego przed i po sezonie wysyła do swoich gości informację o
ofercie na nowy sezon oraz podziękowania za spędzony czas w pensjonacie. Pozostałe usługi (gastronomiczne, sprzątania, pralnicze, organizacji imprez okolicznościowych) reklamowane są w prasie lokalnej i w
bezpośrednim kontakcie z klientem.
Wariant C
Sprzedaż usługi związanej z recyklingiem starych urządzeń AGD i RTV
jest realizowana z ramach łańcucha dostaw zużytych urządzeń od punktów wymiany urządzeń zlokalizowanych na terenie dużych sieci sklepów
RTV/AGD i dostarczanych do demontażu w spółdzielni. Punkty wymiany
urządzeń dostarczają produkty podlegające recyklingowi w zamian za
obniżkę ceny na nowe urządzenia (system lojalnościowy). Elementy po
demontażu zostają skierowane w pierwszej kolejności do montowni danego producenta obsługiwanego w ramach systemu natomiast niewykorzystane półprodukty zostaną sprzedane do innych podmiotów.

Wariant A
• strona internetowa,
• reklama w prasie lokalnej,
• bezpośredni kontakt z klientem – składy budowlane, hurtownie,
zakłady gastronomiczne,
• reklama własna w ramach dostarczanych przesyłek.
2. W jaki sposób klien- Wariant B
ci są oraz będą infor- • strona internetowa,
mowani o produktach • lokalny system informacji turystycznej,
/ usługach? Proszę
• prasa regionalna (przed sezonem) i lokalna (pozostałe usługi,
opisać formę promo- • targi turystyczne,
cji / reklamy.
• mapy, foldery.
Wariant C
• strona internetowa,
• informacja w ramach kampanii reklamowej sieci dystrybucyjnej
nowe urządzenia danego producenta,
• półprodukty pozostałe po recyklingu bezpośredni kontakt z zainteresowanym klientem.
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3. Jakie są relacja
kosztów bezpośrednich (sprzedaż,
reklama, pakowanie,
dystrybucja) w stosunku do kosztów
całkowitych?

W przypadku wariantu A ww. relacja wynosi 20%, wariantu B 15%
oraz wariantu C 10%.

B-5 Cena
Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową, biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie
od niej uzależniona.
Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją B- 6, E.
1. Proszę wyjaśnić aktualnie stosowane ceny oraz określić poziom planowany. Należy podać
informację dotyczącą wszystkich głównych produktów / usług (dane dla podobnych kategorii oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).
Produkt / usługa

Rok bazowy/
okres bie- 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
żący*

1 W przypadku wariantu A, B, i C produkty
oferowane w ramach oferty muszą mieć
cenę niższą niż produkty oferowane przez
konkurencję. Wysokość cen uzależniona
jest od przeprowadzenia analizy rynku
czyli określeniu głównych konkurentów i
cen stosowanych przez nich. Przykładowa
relacja cen oferowanych przez Spółdzielnie
- 5%
została przedstawiona obok. W pierwszych
2 latach działalności w ramach budowy
własnej reputacji i tworzenia rynku na
własne usługi Spółdzielnia musi być konkurencyjna cenowo w stosunku do innych
podmiotów tj. ceny muszą być niższe niż u
konkurencji. W kolejnych latach powinny
osiągnąć poziom zbliżony do rynkowych

-3%

0%

0%

0%

0%

2 Niższy poziom cen nie może zakłócać konkurencji na rynku. Może wynikać jedynie z
niskich kosztów pracy Spółdzielni, natomiast nie może wynikać z dofinansowania
zdobytego np. z funduszy Unii Europejskiej.
3. Spółdzielnia może realizować programy lojalnościowe np. zniżki dla stałych klientów.
Wysokość ceny została określona na podstawie analizy rynku i wysokości cen za produkt/usługę o podobnych przeznaczeniu. Niższa cena oferowana przez
2. Dlaczego zastosowano ceny określone
Spółdzielnię wynika z niższych kosztów pracy. W miaw pkt. 1? Proszę podać uzasadnienie odrę zdobywania rynku przez Spółdzielnię i rozwijanie
noszące się do sytuacji rynkowej, jakości,
działalności koszty pracy będą wzrastać. Poziom cen
zmian w kosztach, itp.
oferowanych przez Spółdzielnię zbliży się do rynkowego i powoli zacznie rosnąć (uwzględniając także
korektę ceny wynikającą z poziomu inflacji).
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3. Jakie są warunki płatności (podać w % przychodów)
W początkowym okresie funkcjonowania Spółdzielni tj. okres 2 lat od jej założenia
Sprzedaż sprzedaż w 90% musi odbywać się za gotówkę. Wynika to z ograniczonej ilości środza gotów- ków obrotowych. W miarę rozwoju Spółdzielni i pozyskiwania klientów w ramach
kę
programów lojalnościowych udział operacji z wydłużonych terminem płatności
może wzrastać.
Płatność
w terminie 14 dni
Płatność
w terminie 30 dni
Termin
płatności
dłuższy
niż 30 dni
B-6 Prognoza sprzedaży
Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu.
Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją B- 5, E.
1. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów / usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli B-5.
Produkt /usługa

Rok bazowy/okres 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
bieżący

1 W przypadku wariantu A, B i C
należy określić wielkość sprzedaży
w oparciu o doświadczenia podobnych podmiotów.
.
2. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne i wyjaśnić,
kiedy osiągnięta zostanie wartość
docelowa.
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W przypadku wariantu A, B i C wykorzystano informacje
od podmiotów które działają na rynku. Wartości docelowe zostaną osiągnięte w ciągu 2-3 lat od momentu
założenia Spółdzielni.
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B-7 Przychody
Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów /
usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli B-5 oraz B-6.
Produkt /usługa

Rok bazowy/okres 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
bieżący

1 W przypadku wariantu A, B, i C
należy określić wielkość sprzedaży
w oparciu o doświadczenia podobnych podmiotów.
2
Etc.
Ogółem

6.4.3. SEKCJA C. ZATRUDNIENIE I PERSONEL
C-1 Personel wnioskodawcy
Proszę scharakteryzować poziom i strukturę zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Należy podać informacje o aktualnym stanie zatrudnienia i wielkości przewidywanej. Należy uzasadnić
(w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy), jakie osoby będą zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostaną likwidowane.
Proszę pamiętać, aby uwzględnić płace wszystkich tych osób w odpowiednim wierszu w tabeli E-2.
Na potrzeby niniejszego biznes planu przyjęto że
1. osoby zatrudnione w pełnym wymiarze ilość osób zatrudnionych w Spółdzielni jest równa
czasu pracy
minimalnej liczbie osób, które mogą założyć spółdzielnię czyli 5
2. pozostałe osoby:

0

3. Ogółem:

5

4. Proszę opisać nowo tworzone stanowiska pracy (opis stanowiska, zakres czynności na każdym stanowisku oraz sposób rekrutacji). Jaki jest związek pomiędzy istotą inwestycji oraz
tymi stanowiskami pracy?
4.1 stanowisko 1:

W miarę rozwoju Spółdzielni przewiduje się wzrost
zatrudnienia. Opis nowoutworzonego stanowiska
zależy od przyjętego profilu Spółdzielni.

4.2 stanowisko 2:
4.3 stanowisko N:
Nie przewiduje się likwidacji stanowisk. Należy jed5. Szacunkowa liczba stanowisk likwido- nak pamiętać, że musi istnieć możliwość przesuwanych oraz przyczyny zamykania tych wania pracowników do innych zadań, które np. są
stanowisk.
bardziej czasochłonne lub cieszą się większym zainteresowaniem wśród kontrahentów.
C-2 Kadra kierownicza
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Pozycja przedsiębiorstwa jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących firmę. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada
kadra kierownicza.
Osoba odpowiedzialna Osoba odpowiedzialna Osoba odpowiedzialna
za zarząd
za finanse
za sprzedaż
Imię i nazwisko
Wiek
Wykształcenie
Doświadczenie
Stanowisko

6.4.4. SEKCJA D. PLANOWANA INWESTYCJA
D-1 Opis planowanej inwestycji
Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. budowa, zakup maszyn i urządzeń, itp.)
oraz wskazać jakie efekty ona przyniesie (np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.). W pkt. 1-2 należy odnieść się do całokształtu działań..
Wariant A
Planowana inwestycja polega na:
zakupie środka transportu – półciężarówki do rozwożenia korespondencji,
paczek, materiałów reklamowych powierzonych przez różne podmioty w
celach reklamowych,
Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do wzrostu sprzedaży i obniżenia kosztów pracy (czasochłonność).
Wariant B
Planowana inwestycja polega na:
adaptacji budynku na potrzeby pensjonatu,
1. uzasadnienie
zakupie wyposażenia pokoi hotelowych oraz kuchni,
inwestycji:
remoncie systemu centralnego ogrzewania,
Realizacja planowanej inwestycji przyczyni się do wzrostu sprzedaży oferowanych usług turystycznych i pozostałych np. gastronomicznych, podniesie
jakość usług.
Wariant C
Planowana inwestycja polega na:
Budowie linii technologicznej do demontażu starych urządzeń RTV/AGD,
Zakupie środka transportu – samochód ciężarowy w celu dostarczania
sprzętu podawanego procesowi recyklingu z punktu zbiórki do miejsca
gdzie znajduje się linia technologiczna do demontażu.
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2. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady):
Rodzaj działania / kosztów
Wariant A
zakupie środka transportu – półciężarówki do rozwożenia korespondencji, paczek,
materiałów reklamowych powierzonych
przez różne podmioty w celach reklamowych
Wariant B
adaptacji budynku na potrzeby pensjonatu
zakupie wyposażenia pokoi hotelowych
oraz kuchni
remoncie systemu centralnego ogrzewania
Wariant C
Budowie linii technologicznej do demontażu starych urządzeń RTV/AGD
Zakupie środka transportu – samochód
ciężarowy w celu dostarczania sprzętu
podawanego procesowi recyklingu z
punktu zbiórki do miejsca gdzie znajduje
się linia technologiczna do demontażu.

Uzasadnienie

Koszty (PLN)

W przypadku
wariantu A, B, i
C poczynione
koszty są niezbędne do właściwej realizacji
projektu.

Należy wstawić kwoty, które
mają faktyczne odzwierciedlenie w rzeczywistości po przeprowadzeniu analizy oferowanych nowych produktów na
rynku lub produktów z rynku
wtórnego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w przypadku
zakupu urządzeń używanych
w ramach środków strukturalnych UE należy sprawdzić,
czy nie były one zakupione za
środki publiczne w perspektywie minionych 10 lat.

RAZEM (PLN):
D-2 Aktualne zdolności wytwórcze
Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę aktualny wymienić zakres dostępu
do takich środków.
1. Czy wnioskodawca posiada nieNa potrzeby biznes planu przyjmujemy, że Spółdzielnia nie
zbędne pomieszczenia? Czy naledysponuje majątkiem trwałym i nie posiada własnych zasoży zwiększyć ich powierzchnię lub
bów lokalowych.
lokalizację?
2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni, warunki, itp.).
Rodzaj maszyny/
Rok produkcji
3. Proszę określić zasoby technicz- urządzenia
ne
brak

Szacunkowy koszt

257

Piotr Kryjom
D-3 Informacja o planowanej inwestycji
W tym miejscu należy opisać proces produkcji lub wytworzenia
usługi. W związku z tym, że w wariancie A i B oferowane usługi
nie są skomplikowane, wystarczy jedynie je wyszczególnić. W
1. Jaka wygląda proces tech- przypadku wariantu C – recykling należy opisać proces technoniczny produkcji lub oferologiczny począwszy od dostarczenia urządzeń do hali produkwania usług w przypadku
cyjnej skończywszy na powstaniu produktu finalnego, czyli półplanowanej inwestycji.
produktów i części do ponownego wykorzystania. Opis procesu
powinien zawierać informacje na temat stosowanej technologii
demontażu, poszczególnych czynnościach, jakim poddawane są
stare urządzenia, ilości zatrudnionych przy tym osób.
2. Proszę podać specyfikację
techniczną planowanych ma- Należy określić cechy, jakimi powinny charakteryzować się zakuszyn i urządzeń oraz uzasad- pywane urządzenia i maszyny, parametry techniczne oraz okrenić, że jest ona adekwatna do ślić ewentualnie typ i producenta.
wymagań przedsięwzięcia.

6.5. BIZNES PLAN dla spółdzielni socjalnej o profilu firmy remontowo-budowlanej
SPIS TREŚCI
INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
A-1 Dane dotyczące spółdzielni socjalnej
A-2 Charakterystyka działalności spółdzielni socjalnej
A-3 Dodatkowe informacje i referencje
A-4 Dane autora planu przedsięwzięcia
PLAN MARKETINGOWY
B-1 Produkt / usługa
B-2 Rynek
B-3 Konkurencja na rynku
B-4 Dystrybucja i promocja
B-5 Cena
B-6 Prognoza sprzedaży
B-7 Przychody
ZATRUDNIENIE I PERSONEL
C-1 Personel wnioskodawcy
C-2 Kadra kierownicza
PLANOWANA INWESTYCJA
D-1 Opis planowanej inwestycji
D-2 Aktualne zdolności wytwórcze
SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA
E-1 Uproszczony bilans
E-2 Rachunek zysków i strat
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6.5.1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁDZIENI SOCJALNEJ
W poniższej części biznes planu powinny znaleźć się informacje na
temat spółdzielni socjalnej, która ma powstać w ramach podejmowanych
działań przez jej członków
A-1 Dane dotyczące spółdzielni socjalnej
Proszę o podanie następujących danych dotyczących
1. Pełna nazwa spółdzielni
2. Adres, siedziba spółdzielni
3. Lokalizacja działalności spółdzielni – proszę o podanie
miejsca wykonywania działalności wraz z ewentualnymi oddziałami
4. Osoba uprawiona do kontaktu w sprawach dotyczących
biznes planu
A-2 Charakterystyka działalności spółdzielni socjalnej
Proszę zaprezentować w skrócie spółdzielnię socjalną, zakres działalności, rodzaj wytwarzanych produktów/ świadczonych usług. Proszę określić charakter jej własności i podać informację o ewentualnych członkach.
1. Data rozpoczęcia działalności

dd/mm/rrrr

2. Członkowie

Zgodnie z wpisem rejestrowym.

Przedmiotem działalności jest dostarczanie usług remontowo-budowlanych polegających na: budowie domów jednorodzinnych, wykonywaniu kompleksowych remontów, wy3. Przedmiot i zakres działalności kończeniu stanu surowego zamkniętego wraz z wykonaniem
niezbędnych instalacji, wykonaniu dociepleń budynków oraz
zagospodarowaniu i sprzątaniu placów po zakończeniu budowy.
A-3 Dodatkowe informacje i referencje
W toku oceny biznes planu, być może zaistnieje potrzeba zgromadzenia dodatkowych bądź
sprawdzenia podanych informacji (zawsze z zapewnieniem poufności informacji). Proszę
wskazać jedną lub dwie osoby (np. dostawca, odbiorca, pracownik administracji lokalnej), z
którymi będziemy mogli się w tym celu skontaktować.
Osoba 1

Osoba 2

1. Imię i nazwisko
2. Adres
3. Miejsce zatrudnienia
4. Zajmowane stanowisko
5. Numer telefonu / telefaksu

259

Piotr Kryjom
A-4 Dane autora planu przedsięwzięcia
Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabelę należy pozostawić nie
wypełnioną. Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, należy
podać jej (ich) dane.
1. Nazwisko i imię autora
2. Nazwa firmy
3. Adres
4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu

6.5.2. PLAN MARKETINGOWY
B-1 Produkt / usługa
Proszę napisać czy inwestycja będzie wiązała się z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, czy też oznaczać będzie rozwój już prowadzonej działalności np. poprzez wprowadzenie
na rynek nowego produktu/ usługi lub zwiększenie podaży już produkowanych produktów/
usług? Proszę opisać swój produkt/ usługę). Pokazać w jaki sposób różni się on od produktów
konkurencji i na czym polega jego przewaga?
Co jest celem przedsięwzięcia:
Dostarczenie usług remontowo-budowlanych poprzez wypełnienie niszy rynkowej związanej
z brakiem fachowców w branży budowlanej,
wspólna, zgodna praca członków spółdzielni jako element reintegracji zawodowej,
podniesienie kwalifikacji zawodowych członków spółdzielni.
W przypadku gdy członkowie prowadzili wcześniej jakaś
2. Proszę opisać krótko dotychdziałalność o podobnym profilu należy opisać produkty bądź
czasowe produkty i usługi
usługi
W ramach przedsięwzięcia będą dostarczane usługi remontowo-budowlane: (prace murarskie, tynkarskie, ciesielskie,
dekarskie, malarskie, glazurnicze, stolarskie, ślusarskie, spawalnicze, hydrauliczne, elektryczne itp.), usługi związane z
3. Proszę opisać nowe produkzagospodarowaniem terenu po budowie (sprzątanie, plantoty i usługi oraz określić dla nich
wanie ziemi, sadzenie trawników i drzew, budowa i montaż
rynek
obiektów małej architektury).
Usługi są skierowane dla indywidualnych inwestorów (budownictwo jednorodzinne), a także do dużych inwestorów
(budownictwo wielorodzinne i inwestycje infrastrukturalne).

4. Proszę podać w jaki sposób
produkt różni się od produktów/ usług konkurencji. Czy
jest to nowy produkt na rynku?
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Oferowana usługa nie jest nowym produktem na rynku. Wyróżnia ją przede wszystkim:
powszechny charakter – brak lub niedostateczna ilość tego
typu usług na rynku,
niska cena – konkurencyjna w stosunku do innych podmiotów o podobnym profilu,
szybka i fachowa obsługa klienta – krótki czas realizacji usługi, wysoka jakość wykonawstwa połączona z udzieleniem
gwarancji na udzieloną usługę,
postawa pro-kliencka – dostosowanie oferty świadczonych
usług do potrzeb klienta, miła obsługa.
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5. Jeśli przedsięwzięcie wiąże
się z zaoferowaniem nowego produktu/ usługi, proszę Świadczone usługi remontowo-budowlane nie są nowymi
wskazać jego zalety różnicu- produktami na rynku.
jące go od innych istniejących
produktów/ usług..
B-2 Rynek
Proszę wypełnić poniższą tabelę podając, gdzie i w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż (z wyróżnieniem dotychczasowych i nowych usług / produktów).

1. Kim są nabywcy produktów
i usług? Proszę podać szacunkową liczbę potencjalnych
klientów. Czy produkty i usługi
są przeznaczone na rynek lokalny, regionalny, krajowy lub
eksport?

Nabywcą usługi są odbiorcy indywidualni prowadzący budowę
domów jednorodzinnych, osoby prowadzące remonty i adaptacje starych pomieszczeń oraz duże firmy budowlane realizujące
inwestycje infrastrukturalne, które szukają podwykonawców
do realizacji robót zleconych niewymagających szczególnych
uprawnień..
Liczba klientów indywidualnych w początkowym okresie działalności spółdzielni (przy zatrudnieniu 5 osób) będzie wahać
się na poziomie ok. 1-2 w miesiącu. Preferowane będą duże
zlecenia np. na wykonanie elewacji budynków lub budowa
domów jednorodzinnych. W przerwie pomiędzy dużymi zleceniami będą realizowane drobne remonty, naprawy instalacji
wewnętrznych w mieszkaniach i domach.
Liczba klientów instytucjonalnych nie będzie przekraczać
1-2 w kwartale. Dostarczane usługi będą realizowane na
zasadzie podwykonawstwa z uwzględnieniem możliwości
spółdzielni i jej członków.
Usługi będą świadczone na rynku przede wszystkim lokalnym, ewentualnie regionalnym.

Klienci oczekują szybkiej i kompleksowej usługi remontowo-budowlanej w konkurencyjnej cenie. Duże znaczenie dla
klientów ma jakość, estetyka i dokładność wykonania.
Klienci indywidualni oczekują krótkich terminów realizacji
ok. miesiąca od terminu zgłoszenia usług budowlanych oraz
2. Jakie są oczekiwania i po- 2 tygodni w przypadku usług remontowych. Dodatkowo
trzeby nabywców odnośnie spółdzielnia umożliwia zamówienia ekspresowej usługi w
produktów i usługi
przypadku drobnych awarii instalacji wewnętrznych, bądź
innych usterek.
Klienci instytucjonalni oczekują dużej elastyczności terminowej w przypadku podwykonawstwa. Ważnym kryterium
wyboru oferenta jest wiarygodność, rzetelność i jakość dostarczanych usług.
3. Czy popyt na produkt/ usługę będzie ulegał sezonowym
zmianom? Jeśli tak, jak będą
minimalizowane skutki tej sezonowości?

Usługi mogą być poddane sezonowym wahaniom zwłaszcza
jeżeli chodzi o realizację budów w normalnym cyklu rocznym. W związku z powyższym działalność usługowa podzielona jest na 2 segmenty: usługi ogólnobudowlane: (murarskie, tynkarskie, wykończeniowe i zagospodarowanie terenu
po budowie) oraz usługi remontowo-serwisowe mające charakter wewnętrzny, całoroczny.
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B-3 Konkurencja na rynku
Proszę wskazać głównych konkurentów na rynku i zastanowić się, jaka będzie ich reakcja na uruchomienie nowego przedsięwzięcia oraz wprowadzenia produktu (usługi) na rynek? Czy dokonają oni obniżenia
cen swoich produktów (usług), czy uruchomią dodatkową akcję promocyjną, a może zachowają się w
jeszcze inny sposób? Jaka będzie wtedy reakcja Wnioskodawcy?

1. Proszę podać możliwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Proszę dokonać oceny ich produktów/ usług w skali od 1 (ocena najniższa) do 10 (ocena najwyższa) w porównaniu do własnego produktu. Należy wstawić oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczyć średnią
w kolumnie 5.
Nazwa

Jakość

Cena

Reklama / promocja

Duże znaczenie ma
prowadzenie akcji
Jakość stanowi
Podstawowym
promocyjno-reklajedną z najważsposobem zdomowych, jednak
Oferta wnio- niejszych elebycia klienta jest
głównym sposobem
skodawcy
mentów strategii
wysokość ceny za na pozyskania
zdobywania klien- świadczone usługi klienta jest kontakt
ta – 9
– 10
osobisty i referencje
udzielone przez odbiorców usług – 5
UWAGA: W tym
miejscu należy
opisać poziom
jakości produktów
(lub usług) konkurenta 1 oraz w jaki
sposób może on
Konkurent 1
wywierać presję
konkurencyjną na
wnioskodawcę, a
następnie należy
ocenić poziom
jakości konkurenta w skali 1-10.

UWAGA: W tym
miejscu należy
opisać poziom
cen konkurenta
1 oraz w jaki
sposób może on
wywierać presję
konkurencyjną na
wnioskodawcę, a
następnie należy
ocenić poziom
cen konkurenta w
skali 1-10.

UWAGA: W tym
miejscu należy opisać poziom działań
promocyjnych (w
tym reklamowych)
konkurenta 1 oraz
w jaki sposób może
on wywierać presję
konkurencyjną na
wnioskodawcę, a
następnie należy
ocenić poziom tych
działań konkurenta
w skali 1-10.

Średni
wynik
punktowy
Średnia ocen w
kategoriach: jakość, cena, reklama/promocja
W tym przykładzie średnia
wynosi
8

Średnia ocen
z poprzednich
kolumn

Należy postępo- Należy postępo- Należy postępować, Należy postępoKonkurent N wać, jak przedsta- wać, jak przedsta- jak przedstawiono
wać, jak przedwiono wyżej.
wiono wyżej.
wyżej.
stawiono wyżej.

2. Proszę opisać potencjalne
działania swoich konkurentów
oraz swoją reakcję na te działania.
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W związku z tym, że na rynku usług budowlanych odczuwa się znaczący brak fachowców z tej branży w wyniku fali
emigracji zarobkowej do krajów Unii, zmniejszyła się podaż usług budowlanych. Z drugiej strony zauważalny jest
zwiększony popyt na usługi budowlane związany z dynamicznym rozwojem gospodarki. W związku z powyższym
konkurencja na rynku usług nie będzie stanowiła dużego
zagrożenia dla rozwoju spółdzielni. Podstawowym czynnikiem determinującym działalność jest konkurencyjna cena
i wysoka jakość świadczonych usług.
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B-4 Dystrybucja i promocja
Proszę opisać w jaki sposób będzie prowadzona sprzedaż i promocja. Proszę pamiętać, że są
różne metody promowania dóbr i usług i część z nich może być nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi.

1. W jaki sposób odbywa się
sprzedaż?

Sprzedaż usług odbywa się poprzez dostarczenie klientowi indywidualnemu lub instytucjonalnemu usług remontowo-budowlanych. W tym celu pracownicy spółdzielni będą nawiązywać
bezpośrednie kontakty z zainteresowanymi poprzez odwiedzanie placów budów, roznoszenie ulotek i wizytówek w składach
budowlanych i hurtowniach, reklamę w lokalnej prasie oraz
kierowanie zapytań ofertowych do dużych firm z propozycja
współpracy. Oferta spółdzielni jest dostępna w Internecie.

• strona internetowa,
• reklama w prasie lokalnej,
• ulotki i wizytówki pozostawione w składach budowlanych
i hurtowniach,
• bezpośredni kontakt z klientem – wizyty na placach budów i w dużych firmach budowlanych,
2. W jaki sposób klienci są oraz
• zapytania ofertowe wysyłane do klientów instytucjonalbędą informowani o produknych,
tach / usługach? Proszę opisać
• każdy plac budowy na którym będą zatrudnieni członkoformę promocji / reklamy.
wie spółdzielni zostanie oznaczony w widocznym miejscu
banerem firmowym, członkowie spółdzielni noszą kombinezony z logo spółdzielni,
• spółdzielnia prowadzi bazę klientów obsłużonych przez
jej członków, do których wysyłane są cyklicznie informacje
o usługach.
3. Jakie są relacja kosztów
bezpośrednich (sprzedaż,
W przypadku relacja kosztów bezpośrednich do kosztów całreklama, pakowanie, dystrykowitych wynosi 20%.
bucja) w stosunku do kosztów
całkowitych?
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B-5 Cena
Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową, biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie
od niej uzależniona.
Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją B- 6, E.
1. Proszę wyjaśnić aktualnie stosowane ceny oraz określić poziom planowany. Należy podać
informację dotyczącą wszystkich głównych produktów / usług (dane dla podobnych kategorii
oferty można grupować w ramach jednego produktu lub usługi).
Produkt / usługa

Rok bazowy/okres 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
bieżący*

1 Produkty oferowane w ramach oferty
muszą mieć cenę niższą niż produkty
oferowane przez konkurencję. Wysokość cen uzależniona jest od przeprowadzenia analizy rynku czyli określenia
głównych konkurentów i cen stosowanych przez nich. Przykładowa relacja
cen oferowanych przez spółdzielnie
została przedstawiona obok. W pierw- - 5%
szych 2 latach działalności w ramach
budowy własnej reputacji i tworzenia
rynku na własne usługi spółdzielnia
musi być konkurencyjna cenowo w
stosunku do innych podmiotów tj. ceny
muszą być niższe niż u konkurencji. W
kolejnych latach powinny osiągnąć poziom zbliżony do rynkowego.

-3%

0%

0%

0%

0%

2 Niższy poziom cen nie może zakłócać konkurencji na rynku. Może wynikać jedynie z niskich kosztów pracy
Spółdzielni, natomiast nie może wynikać z dofinansowania zdobytego ze
środków publicznych np. z funduszy
Unii Europejskiej (przestrzeganie zasad prawa konkurencji na Jednolitym
Rynku Europejskim).
3. Spółdzielnia może realizować programy lojalnościowe np. zniżki dla
stałych klientów (usługi budowlane
lub dodatkowe usługi w pakiecie za
podpisanie umowy o kompleksowej
obsłudze instytucji.
Wysokość ceny została określona na podstawie analizy
rynku i wysokości cen za produkt/usługę o podobnych
2. Dlaczego zastosowano ceny okreprzeznaczeniu. Niższa cena oferowana przez spółdzielślone w pkt. 1? Proszę podać uzasadnię wynika z niższych kosztów pracy. W miarę zdobynienie odnoszące się do sytuacji rynwania rynku przez spółdzielnię i rozwijanie działalności
kowej, jakości, zmian w kosztach, itp.
koszty pracy będą wzrastać. Poziom cen oferowanych
przez spółdzielnię zbliży się do rynkowego.
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3. Jakie są warunki płatności (podać w % przychodów)
Sprzedaż za gotówkę

W początkowym okresie funkcjonowania Spółdzielni tj. okres 2 lat od jej
założenia sprzedaż w 90% musi odbywać się za gotówkę. Wynika to z ograniczonej ilości środków obrotowych. W miarę rozwoju Spółdzielni i pozyskiwania klientów w ramach programów lojalnościowych udział operacji z
wydłużonych terminem płatności może wzrastać.

Płatność w terminie
14 dni
Płatność w terminie
30 dni
Termin płatności
dłuższy niż 30 dni
B-6 Prognoza sprzedaży
Poniżej należy oszacować wielkość sprzedaży. Miara ta pozwoli dokonać oceny spodziewanego sukcesu.
Dane dotyczące poszczególnych lat powinny być tożsame z sekcją B- 5, E.
1. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów / usług w kolejnych okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli B-5.
Produkt /usługa

Rok bazowy/okres
bieżący

1 rok ....

2 rok ....

3 rok ....

4 rok ....

5 rok ....

1. kompleksowe usługi budowlane –
3
budowa domów jednorodzinnych

3

4

4

5

5

2. usługi remontowe (usługi malarskie,
55
glazurnicze, murarskie, tynkarskie itp.)

55

65

65

70

70

3. usługi serwisowe (usługi hydraulicz50
ne, elektryczne, ślusarskie)

50

60

60

70

70

4. usługi podwykonawcze

2

2

2

3

3

4

5. usługi związane z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu po bu- 4
dowie

4

4

5

5

5

2. Proszę uzasadnić, że podane powyżej wielkości są realne i wyjaśnić, kiedy
osiągnięta zostanie wartość docelowa.

Do analizy wykorzystano informacje od podmiotów
które działają na rynku. Wartości docelowe zostaną
osiągnięte w ciągu 4-5 lat od momentu założenia
Spółdzielni
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B-7 Przychody
Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów /
usług. Należy tego dokonać na podstawie danych z tabeli B-5 oraz B-6.

Produkt /usługa

Rok bazowy/okres
bieżący

1 rok ....

2 rok ....

3 rok ....

4 rok ....

5 rok ....

1. kompleksowe usługi budowlane – budowa domów
jednorodzinnych

300 000

300 000

400 000

400 000

500 000

500 000

2. usługi remontowe (usługi
malarskie, glazurnicze, murarskie, tynkarskie itp.)

55 000

55 000

65 000

65 000

70 000

70 000

3. usługi serwisowe (usługi
hydrauliczne,
elektryczne,
ślusarskie)

30 000

30 000

36 000

36 000

42 000

42 000

4. usługi podwykonawcze

15 000

15 000

15 000

22 500

22 500

30 000

4000

4000

4000

5000

5000

5000

383 800
(-5%)

391 880
(-3%)

520 000

528 500

639 500

647 000

5. usługi związane z kompleksowym zagospodarowaniem terenu po budowie
Ogółem
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6.5.3. ZATRUDNIENIE I PERSONEL
C-1 Personel wnioskodawcy
Proszę scharakteryzować poziom i strukturę zatrudnienia w spółdzielni socjalnej. Należy podać informacje o aktualnym stanie zatrudnienia i wielkości przewidywanej. Należy uzasadnić
(w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy), jakie osoby będą zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostaną likwidowane.
Proszę pamiętać, aby uwzględnić płace wszystkich tych osób w odpowiednim wierszu w tabeli E-2.
Na potrzeby niniejszego biznes planu przyjęto, że ilość osób
zatrudnionych w Spółdzielni jest równa minimalnej liczbie
1. osoby zatrudnione w pełnym
osób, które mogą założyć spółdzielnię czyli 5. W miarę rozwoju
wymiarze czasu pracy
spółdzielni będą zatrudniane kolejne osoby tak, aby docelowo
zatrudnionych było 9 osób.
2. pozostałe osoby:

wolontariusze

3. Ogółem:

ok. 10

4. Proszę opisać nowo tworzone stanowiska pracy (opis stanowiska, zakres czynności na każdym stanowisku oraz sposób rekrutacji). Jaki jest związek pomiędzy istotą inwestycji oraz
tymi stanowiskami pracy?
4.1 stanowisko 1:

Kierownik – kieruje pracami spółdzielni, pełni rolę kierownika
budów,

4.2 stanowisko 2:

pracownik biurowy – obsługa biura, prowadzenie korespondencji, kalendarza robót, zabezpiecza logistycznie pracę spółdzielni (narzędzia dla pracowników, materiały potrzebne do
prowadzenia biura)

4.3 stanowisko 3:

majster – z pełnymi uprawnieniami remontowo-budowlanymi

4.4 stanowisko 4 i 5:

pomocnik majstra – wykonywanie robót budowlano- remontowych

Nie przewiduje się likwidacji stanowisk. Należy jednak pa5. Szacunkowa liczba stanowisk
miętać, że musi istnieć możliwość przesuwania pracowników
likwidowanych oraz przyczyny
do innych zadań, które np. są bardziej czasochłonne lub ciezamykania tych stanowisk.
szą się większym zainteresowaniem wśród kontrahentów.
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C-2 Kadra kierownicza
Pozycja podmiotu gospodarczego jest często determinowana kwalifikacjami osób prowadzących jego działalność. W poniższej tabeli należy przeanalizować doświadczenie i umiejętności, które posiada kadra kierownicza.
Osoba odpowiedzialna za zarząd

Osoba odpowiedzialna
za finanse

Osoba odpowiedzialna za
sprzedaż

Imię i nazwisko

XXX

XXX

XXX

Wiek

XXX

XXX

XXX

inżynier budownictwa

wyższe ekonomiczne,
uprawnienia do prowa- średnie ekonomiczne
dzenia usług księgowych

Doświadczenie

zarządzanie podmiotem gospodarczym, prowadzenie budów,

Prowadzenie biura, prowadzenie korespondencji
zewnętrznej z klientami,
Spółdzielnia zleci prowaprzygotowanie materiadzenie księgowości podłów informacyjno-reklamiotowi zewnętrznemu
mowych, stały monitoring
– biuro rachunkowe
rynku usług budowlanych,
utrzymywanie kontaktu z
klientem

Stanowisko

Kierownik spółdzielni

Wykształcenie
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pracownik biurowy
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6.5.4. PLANOWANA INWESTYCJA
D-1 Opis planowanej inwestycji
Należy przedstawić zakres planowanej inwestycji (np. budowa, zakup maszyn i urządzeń, itp.)
oraz wskazać jakie efekty ona przyniesie (np. wzrost sprzedaży, obniżka kosztów, podniesienie jakości, itp.). W pkt. 1-2 należy odnieść się do całokształtu działań..

1. uzasadnienie inwestycji:

Planowana inwestycja polega na:
zakupie środka transportu – samochodu do przewozu pracowników,
zakupie narzędzi do prac remontowo-budowlanych,
zakupie urządzeń biurowych,
zakupie mebli biurowych,
Realizacja planowanej inwestycji jest niezbędna do prowadzenia działalności przez spółdzielnię i przyczyni się do wzrostu jej
wydajności.

2. Zakres inwestycji (wymienić planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazując wszystkie planowane nakłady):
Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Koszty (PLN)

20 000 zł
2 000 zł
zakupie środka transpor4 000 zł
Pozycje 1 i 2 związane są z rozszerzetu – samochodu typu van
3 000 zł
niem działalności spółdzielni i zwiękz możliwością przewozu
szaniem jej wydajności pracy. Zakup
osób i narzędzi na miejsce
Warto w tym miejśrodka transportu umożliwi pozyskibudowy,
scu zaznaczyć, że w
wanie klientów z większego obszaru i
zakupie narzędzi do prac
przypadku
zakupu
bardziej elastycznego zarządzania zaremontowo-budowlanych
urządzeń używanych
sobami spółdzielni..
zakup urządzeń biurowych
w ramach środków
Pozycje 3 i 4 związane są z wydatkami
(komputer, telefon, fax)
strukturalnych UE nana uruchomienie działalności spółzakup mebli biurowych
leży sprawdzić czy nie
dzielni i są niezbędne dla jej dalszego
(biurka, szafy, fotele i krzebyły one zakupione
rozwoju.
sła do siedzenia)
za środki publiczne w
perspektywie minionych 10 lat.
RAZEM (PLN):

29 000 zł
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D-2 Aktualne zdolności wytwórcze
Aby posiadać ofertę produktów lub usług, niezbędne są środki produkcji, np. maszyny, urządzenia, zaplecze materiałowe oraz pomieszczenia. Proszę aktualny wymienić zakres dostępu
do takich środków.
1. Czy wnioskodawca posiaNa potrzeby biznes planu przyjmujemy, że Spółdzielnia nie dysda niezbędne pomieszczenia?
ponuje majątkiem trwałym i nie posiada własnych zasobów
Czy należy zwiększyć ich polokalowych.
wierzchnię lub lokalizację?
2. Proszę opisać ww. pomieszczenia (wielkość powierzchni,
warunki, itp.).
Rodzaj maszyny/urządzenia

Rok
produkcji

Szacunkowy
koszt

3. Proszę określić zasoby tech- Na potrzeby biznes planu przyjniczne
mujemy, że spółdzielnia nie posiada własnych zasobów technicznych

6.5.5. SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA
E-1 Uproszczony bilans
Bilans przedstawia zasoby przedsiębiorstwa oraz źródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest uproszczony. Aktywa muszą równać się pasywom
Rok bazowy/ okres 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
bieżący

Aktywa
MAJĄTEK TRWAŁY (A do
G):

A/ wartości niematerialne
1500
i prawne

1500

1500

1500

1500

1500

B/ grunty

0

0

0

0

0

0

C/ budynki i budowle

0

0

0

0

0

0

D/ maszyny i urządzenia

22 000

18000

14 000

11 000

7 000

3 000

E/ inwestycje rozpoczęte

0

0

0

0

0

0

F/ długoterminowe pa0
piery wartościowe

0

0

0

0

0

G/ pozostały
trwały

3200

2400

1600

800

0

MAJĄTEK OBROTOWY (H
0
do K):

0

0

0

0

0

H/ należności i roszczenia 0

0

0

0

0

0

I/ zapasy

0

0

0

0

0

0

J/ środki pieniężne

143971,85
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K/ pozostały majątek ob0
rotowy

0

0

0

0

0

AKTYWA RAZEM
(MAJĄTEK TRWAŁY I OB- 174471,85
ROTOWY)
Pasywa

Rok bazow y / o k r e s 1 rok .... 2 rok .... 3 rok .... 4 rok .... 5 rok ....
bieżący

PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N)
L/ fundusze własne

110471,85

M/ zobowiązania długoterminowe (bez kredytów 0
i pożyczek)

0

0

0

0

0

N/ kredyty i pożyczki dłu40 000
goterminowe

32 000

24 000

16 000

8 000

0

2000

2000

3000

3000

3000

0

0

0

0

0

PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (O do R)
O/ zobowiązania krótkoterminowe (bez kredytów 24 000
i pożyczek) INWESTYCJE
P/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe
R/ pozostałe pasywa

0

PASYWA RAZEM
(DŁUGO- I KRÓTKOTERMI- 174471,85
NOWE):

271

Piotr Kryjom
E-2 Rachunek zysków i strat
Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsiębiorstwo. Należy
przedstawić rzetelne dane.
Rok bazowy/okres
bieżący

1 rok ....

2 rok ....

3 rok ....

4 rok ....

5 rok ....

Sprzedaż produktów i usług

383800

391880

520 000

528 500

639 500

647 000

Sprzedaż materiałów i towarów

0

0

0

0

0

0

Zmiana stanu produktów

0

0

0

0

0

0

Zyski nadzwyczajne

0

0

0

0

0

0

Pozostałe przychody

0

0

0

0

0

0

30500

2000

2000

3000

3000

3000

Amortyzacja (20000
samochod + 4000
komputer)

0

4800

4800

4800

4800

4800

Materiały i energia

12000

12 000

15 000

15 000

15 000

17 000

Wynagrodzenia i
pochodne (brutto)
+ obowiązkowe narzuty pracodawcy

180915

180915

274990,8

274990,8

332883,6

390776,4

Zakup usług

24000

24 000

26 000

26 000

26 000

30 000

Koszty finansowe
(odsetki od pożyczki 40 000 zł, 7%)

0

560

560

560

560

560

Sprzedaż towarów
w cenie nabycia

0

0

0

0

0

0

Pozycja
A. Przychody ogółem, w tym:

B. Koszty ogółem:
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Podatki ( 7% VAT )

0

0

0

0

0

0

Pozostałe koszty

0

0

0

0

0

0

Straty nadzwyczajne

0

0

0

0

0

0

C. Dochód (strata)
brutto: A-B

136385

167605

196649,2

204149,2

257256,4

200863,6

31844,95

37363,35

38788,35

48878,72

38164,08

110471,85 135760,05 159285,9

165360,9

208377,7

162699,5

D. Podatek dochodowy od osób 25913,15
prawnych 19%
E. Zysk netto

Podpis wnioskodawcy:
Imię i nazwisko

Data, miejscowość

.........................................................................

....................................................................
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Załącznik nr 1 do rozdziału 6:
Szczegółowy opis priorytetu VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Opis Priorytetu VII
W ramach Priorytetu VII podejmowane b��������������������������
ę�������������������������
d������������������������
ą�����������������������
przede wszystkim działania zmierzaj��������������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������������
ce do ułatwienia dost����������������������������������
ę���������������������������������
pu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz rozwijania instytucji ekonomii społecznej, jako skutecznej formy integracji społeczno – zawodowej.
Ważnym elementem wsparcia jest eliminowanie różnego rodzaju barier (organizacyjnych, prawnych czy psychologicznych), na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Problem ten dotyczy
przede wszystkim osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych,
imigrantów, osób opuszczających placówki opieki zastępczej czy zakłady
karne, postrzeganych w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo. Wobec tych osób zostan����������������������������������������
ą���������������������������������������
zastosowane instrumenty aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy
oraz ich integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie zdolności
lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie
dostępu do praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich powrót
do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Istotne jest również tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
adaptacyjnych form zatrudnienia, w tym w sektorze ekonomii społecznej
(organizacje pozarządowe, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i
niewidomych, spółdzielnie socjalne), która ł�����������������������������
ą����������������������������
cz��������������������������
ą�������������������������
c cele społeczne z ekonomicznymi stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób do�����������
ś����������
wiadczaj��
ących trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy.
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W tym kontekście kluczowe znaczenie ma wspieranie przedsiębiorczości
społecznej i podmiotów działających na rzecz jej rozwoju, m.in. poprzez
doradztwo, szkolenia oraz usługi finansowo – prawne. Wsparcie w ramach
Priorytetu będzie, zatem przeznaczone nie tylko dla podmiotów ekonomii
społecznej, ale również dla instytucji powołanych do jej wspierania, które
poprzez dostarczanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie zasad
prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania zasobami ludzkimi
czy stosowania przepisów prawnych, umożliwiają rozwój i funkcjonowanie gospodarki społecznej. Dodatkowym elementem wsparcia na rzecz
mieszka������������������������������������������������������������
ń�����������������������������������������������������������
ców obszarów wiejskich, b����������������������������������
ę���������������������������������
dzie system małych grantów finansowych, za pomocą którego wspierane będą inicjatywy ukierunkowane na
podnoszenie zdolno����������������������������������������������������
ś���������������������������������������������������
ci do zatrudnienia, zwi����������������������������
ę���������������������������
kszenie mobilno������������
ś�����������
ci i aktywności społecznej mieszkańców i rozwój lokalnych inicjatyw na obszarach
wiejskich, w celu zmniejszenia zróżnicowań pomiędzy tymi obszarami a
o������������������������������������������������������������������
ś�����������������������������������������������������������������
rodkami miejskimi. W celu zapewnienia wła������������������������
ś�����������������������
ciwych warunków dla realizacji przez instytucje pomocy i integracji społecznej (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe) zadań z zakresu aktywnej integracji, niezbędne jest
stworzenie również na poziomie regionalnym możliwości podnoszenia
kwalifikacji ich kadr i potencjału organizacyjnego powiązanego ściśle ze
specyfik�����������������������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������������������
realizowanych przez nie zada�����������������������������������
ń����������������������������������
, głównie poprzez szkolenia i kursy realizowane w formach pozaszkolnych oraz upowszechnianie pracy socjalnej i aktywnej integracji w środowiskach lokalnych.
Odpowiednie projekty realizowane w ramach działań Priorytetu
VII powinny przyczynia���������������������������������������������
ć��������������������������������������������
si�����������������������������������������
ę����������������������������������������
do osi���������������������������������
ą��������������������������������
gni�����������������������������
ę����������������������������
cia odpowiednich efektów realizacji określonych dla Priorytetu VII:
1. Obj�������������������������������������������������������������
ę������������������������������������������������������������
cia 15% klientów instytucji pomocy społecznej (którzy jednocześnie: są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają
z pomocy społecznej) działaniami aktywnej integracji.
2. Obj�����������������������������������������������������������
ę����������������������������������������������������������
cia 10% klientów instytucji pomocy społecznej (w wieku aktywności zawodowej) kontraktami socjalnymi.
3. Objęcia 100% pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją) szkoleniami
i innymi formami podnoszenia kwalifikacji w systemie pozaszkolnym.
4. Zapewnienie funkcjonowania instytucji wspierających ekonomię
społeczną (przynajmniej dwie w każdym województwie).
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5. Zapewnienia trwało������������������������������������������
ś�����������������������������������������
ci funkcjonowania jednostek ekonomii społecznej (minimum 30% przychodów ogółem powinno pochodzić z
działalności własnej jednostek ekonomii społecznej).
7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI
1. Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
2. Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII Promocja integracji społecznej
3. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
4. Instytucja Zarz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
dzaj����������������������������������������������
ą���������������������������������������������
ca: Minister wła�����������������������������
ś����������������������������
ciwy ds. rozwoju regionalnego – Departament Zarz��������������������������������������
ą�������������������������������������
dzania Europejskim Funduszem Społecznym
5. Instytucja Po���������������������������������������������������
ś��������������������������������������������������
rednicz�������������������������������������������
ą������������������������������������������
ca: Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi
zostanie opublikowana w załączniku)
6. Instytucja Certyfikująca: Departament Instytucji Certyfikującej w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
7. Instytucja pośrednicząca certyfikacji: nie dotyczy
8. Instytucja odpowiedzialna zaotrzymywanie płatno�������������
ś������������
ci dokonywanych przez KE: Minister właściwy do spraw finansów publicznych
9. Forma pomocy (form of finance): Pomoc bezzwrotna – 01
10. Wymiar terytorialny (territory type): 00, 05 (obszary wiejskie)
11. Obszar działalności gospodarczej (economic activity): nie dotyczy – 00
12. Zasięg terytorialny NUTS (location) – NUTS2: PL11, PL12, PL21,
PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42 PL43,, PL51, PL52,
PL61, PL62, PL63
13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia): nie
dotyczy
14. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatno����������������
ś���������������
ci na rzecz beneficjentów: Instytucja wskazana przez samorząd województwa
(pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
15. Nazwa i numer działania: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji
16. Cel i uzasadnienie działania
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Cel Działania:
Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dost��
ępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, oraz poprawa
skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
Uzasadnienie Działania:
Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków
do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania
zmierzaj�����������������������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������������������
ce do kształcenia umiej�����������������������������������������
ę����������������������������������������
tno�������������������������������������
ś������������������������������������
ci w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji
zawodowych. Wsparciem dla przemian na rynku pracy powinny by������
ć�����
skuteczne i nowoczesne usługi, ���������������������������������������������
ś��������������������������������������������
wiadczone przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Niezbędny w tym celu jest rozwój form i narzędzi aktywnej
integracji zarówno w jej wymiarze zawodowym, społecznym jak i edukacyjnym czy zdrowotnym. Ponadto wobec zwiększonej liczby zadań z zakresu
pomocy społecznej zmierzaj���������������������������������������������
ą��������������������������������������������
cych do szerszego niż dotychczas wykorzystania aktywizacyjnych instrumentów wsparcia, konieczne jest wzmocnienie
i doskonalenie kadr instytucji odpowiedzialnych za realizację tych działań.
W szczególności dotyczy to pracowników ośrodków pomocy społecznej i
powiatowych centrów pomocy rodzinie, zajmujących się pomocą osobom
wykluczonym i prowadz��������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������
cych działania w ramach aktywnej integracji. Służyć temu powinny kompleksowo prowadzone szkolenia i inne formy aktualizowania wiedzy, realizowane w ramach projektów systemowych ROPS,
zgodnie ze specyfiką i potrzebami regionalnymi w tym zakresie.
17. Kwalifikowalno�������������������������������������������������
ść�����������������������������������������������
wydatków w ramach działania: Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifi
kowania wydatków w ramach PO KL.
18. Alokacja finansowa na działanie: 1 009 388 934 Euro
19. Wkład ze środków unijnych: 857 980 594 Euro
20. Wkład ze środków publicznych Krajowych: 151 408 340 Euro
21. Przewidywana wielkość środków prywatnych: 0 Euro
22. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu (%) 85%
23. Pomoc publiczna – Tam gdzie ma zastosowanie:
− Pomoc de minimis: Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r. )
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− Pomoc na zatrudnienie: Rozporządzenie Komisji (WE) NR
2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie
zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337, z 13.12.2002, z późn. zm.)
− Pomoc na szkolenia: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z
dnia 12 stycznia 2001 r. sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE do
pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z późn. zm.)
− Pomoc na doradztwo (dla MŚP): Rozporządzenie Komisji (WE) nr
70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88
Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z późn. zm.)
24. Minimalny wkład własny beneficjenta (%): Do określenia przez IP
25. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 12 grudnia 2006
r. – jeżeli IP nie określi terminu późniejszego
26. Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł –
jeżeli IP nie określi inaczej
27. Forma płatności:
W przypadku projektów systemowych OPS i PCPR – zaliczka dla
beneficjentów.
W przypadku projektów systemowych ROPS – brak płatności
(środki zapewnione w budżecie JST).
28. Wysokość udziału crossfinancingu21 (%): do 15 %
29. Wskaźniki realizacji Działania:
− Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli
udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (ogółem/
k/m), w tym osoby z terenów wiejskich
− Liczba klientów instytucji pomocy społecznej obj����������������
ę���������������
tych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów (ogółem/k/m)
− Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpo��������������������������������������������������������
ś�������������������������������������������������������
rednio zajmuj������������������������������������������
ą�����������������������������������������
cych si����������������������������������
ę���������������������������������
aktywn��������������������������
ą�������������������������
integracj���������������
ą��������������
, którzy w wyniku wsparcia z EFS podnie�������������������������������������
ś������������������������������������
li swoje kwalifikacje w systemie pozaszkolnym (ogółem/k/m)
21
Crossfinancing - czyli finansowanie krzyżowe. Całkowita nowość w funduszach strukturalnych. Używając niefachowego języka – pozwala w projekcie finansowanym np. z EFRR (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), zrealizować działania kwalifikujące się z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego) (maks. do 10 % wartości projektów). Działa oczywiście również w
drugą stronę, pozwalając ze środków EFS wykonać roboty lub zakupy kwalifikujące się w EFRR.
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Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

1. Typ realizowanych operacji (projektów):
− rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, (w
tym: indywidualne programy wychodzenia z bezdomności) oraz
programy aktywności lokalnej obejmujące:
− wspieranie zdolno��������������������������������������������
ś�������������������������������������������
ci do podj���������������������������������
ę��������������������������������
cia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u
pracodawcy
− usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,
których celem jest wsparcie mobilno�������������������������
ś������������������������
ci na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na
rynek pracy
− rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze
specyficznymi trudnościami na rynku pracy
− upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie
(wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej)
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 71, 66
4. Typ beneficjentów: ośrodki pomocy społecznej
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w
wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej
(lub kilku) z poniższych grup:
− osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia)
− osoby bezdomne
− osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi (nieobjęte wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na
podstawie Działania 1.3 PO KL)
− osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,
poddające się procesowi leczenia lub w okresie do 1 roku od jego
zakończenia
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− młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym (z wyj��������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������
tkiem osób obj�����������������������������������
ę����������������������������������
tych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim w ramach projektów systemowych realizowanych przez
OHP)
− ośrodki pomocy społecznej i ich pracownicy
− inne jednostki pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy
realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej w
regionie
− otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów
aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego)
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji:
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
7. Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów: Instytucja wskazana
przez samorząd województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi
teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Tryb dokonywania wyboru projektów: projekty systemowe
Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie: Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis sys
temu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu wsparcia dla projektu: Instytucja wskazana przez samorząd
województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi
zostanie opublikowana w załączniku)
Procedura odwoławcza: Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
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Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe
1. Typ realizowanych operacji (projektów):
− rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne (indywidualne programy integracji uchodźców, osób ubiegających się
o status uchodźcy, osób z pobytem tolerowanym, posiadających
zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, oraz indywidualne programy usamodzielnienia
osób opuszczających rodziny zastępcze czy placówki opiekuńczowychowawcze) oraz programy aktywności lokalnej obejmujące:
− wspieranie zdolno��������������������������������������������
ś�������������������������������������������
ci do podj���������������������������������
ę��������������������������������
cia zatrudnienia poprzez zatrudnienie socjalne, szkolenia, oraz zajęcia reintegracji zawodowej u
pracodawcy
− usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym,
których celem jest wsparcie mobilno�������������������������
ś������������������������
ci na rynku pracy pozwalające na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na
rynek pracy
− rozwój nowych form wsparcia indywidualnego i środowiskowego
umożliwiających integrację zawodową i społeczną osobom ze
specyficznymi trudnościami na rynku pracy
− wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych (w tym rozwój komponentów aktywizacyjnych w ramach warsztatów terapii zajęciowej)
− upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie
(wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej)
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 71, 70
4. Typ beneficjentów: powiatowe centra pomocy rodzinie
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− osoby korzystające z pomocy społecznej, które nie pracują i są w
wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej
(lub kilku) z poniższych grup:
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− osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi
(nieobj�������������������������������������������������
ę������������������������������������������������
te wsparciem w ramach projektów PFRON realizowanych na podstawie Działania 1.3 PO KL)
− uchodźcy, cudzoziemcy posiadający zgodę na pobyt tolerowany,
oraz cudzoziemcy posiadaj�������������������������������������
ą������������������������������������
cy zezwolenie na osiedlenie si������
ę�����
, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego WE maj���������������������
ą��������������������
cy trudno�����������
ś����������
ci z integracją zawodową i społeczną
− osoby opuszczaj����������������������������������������������
ą���������������������������������������������
ce rodziny zast������������������������������
ę�����������������������������
pcze, placówki opieku��������
ń�������
czo-wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o
pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i
społeczną
− powiatowe centra pomocy rodzinie i ich pracownicy
− inne jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej i ich
pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy
społecznej w regionie
− otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie programów
aktywności lokalnej i nowych form wsparcia środowiskowego)
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji:
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów – Instytucja wskazana przez samorz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Tryb dokonywania wyboru projektów: projekty systemowe
Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie: Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis
systemu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki. Instytucja
odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji wsprawie dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu wsparcia
dla projektu – Instytucja wskazana przez samorząd województwa
(pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
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7. Procedura odwoławcza: Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)

Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej – projekty systemowe
1. Typ realizowanych operacji (projektów):
− szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej, działaj����������������������������������������
ą���������������������������������������
cych na terenie regionu, powi����������
ą���������
zane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych zadań
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 65
4. Typ beneficjentów: regionalne ośrodki polityki społecznej
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− pracownicy regionalnych ośrodków polityki społecznej;
− pracownicy i wolontariusze o�������������������������������
ś������������������������������
rodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie;
− pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej oraz instytucji pomocy i integracji społecznej
realizujący działania w zakresie integracji.
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów – Instytucja wskazana przez samorz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Tryb dokonywania wyboru projektów – projekty systemowe
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Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie – Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis sys
temu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
7. Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie
dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu
wsparcia dla projektu – Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Procedura odwoławcza – Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII
SPOŁECZNEJ
1. Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
2. Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII Promocja integracji społecznej
3. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
4. Instytucja Zarz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
dzaj����������������������������������������������
ą���������������������������������������������
ca: Minister wła�����������������������������
ś����������������������������
ciwy ds. rozwoju regionalnego – Departament Zarz��������������������������������������
ą�������������������������������������
dzania Europejskim Funduszem Społecznym
5. Instytucja Po���������������������������������������������������
ś��������������������������������������������������
rednicz�������������������������������������������
ą������������������������������������������
ca: Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi
zostanie opublikowana w załączniku)
6. Instytucja Certyfikująca: Departament Instytucji Certyfikującej w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
7. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji: nie dotyczy
8. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatno�������������
ś������������
ci dokonywanych przez KE: Minister właściwy do spraw finansów publicznych
9. Forma pomocy (form of finance): Pomoc bezzwrotna – 01
10. Wymiar terytorialny (territory type): 00, 05 (obszary wiejskie)
11. Obszar działalności gospodarczej (economic activity): nie dotyczy
– 00
12. Zasięg terytorialny NUTS (location): NUTS2 – PL11, PL12, PL21,
PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42 PL43,, PL51, PL52,
PL61, PL62, PL63
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13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Po�������������������������������
ś������������������������������
rednicz�����������������������
ą����������������������
ca II stopnia): Instytucja wskazana przez samorząd województwa (pełna lista instytucji
wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w zał������
ą�����
czniku)
14. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatno����������������
ś���������������
ci na rzecz beneficjentów: Instytucja wskazana przez samorząd województwa
(pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
15. Nazwa i numer działania: Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
16. Cel i uzasadnienie działania:
Cel Działania:
Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.
Uzasadnienie działania:
Osoby zaliczone do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym wymagają kompleksowego wsparcia i stworzenia niezbędnych warunków
do integracji ze społeczeństwem. Możliwe jest to m.in. poprzez działania
zmierzaj�����������������������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������������������
ce do kształcenia umiej�����������������������������������������
ę����������������������������������������
tno�������������������������������������
ś������������������������������������
ci w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielno���������������������������������������������
ś��������������������������������������������
ci oraz zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych. Jednym z elementów systemu wsparcia osób wykluczonych może by��������������������������������������������������������������
ć�������������������������������������������������������������
rozwijaj����������������������������������������������������
ą���������������������������������������������������
cy si����������������������������������������������
ę���������������������������������������������
sektor ekonomii społecznej, instytucje integracji społecznej oraz wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy
wśród osób biernych zawodowo, czy dyskryminowanych na rynku pracy.
W ramach Działania przewiduje się realizację projektów skierowanych
bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym a
także wzmacnianie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec
podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie otoczenia sprzyjającego
ich rozwojowi. W szczególności promowane będą inicjatywy partnerskie,
wykorzystuj���������������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������������
ce możliwości współpracy partnerów publicznych z organizacjami pozarządowymi.
17. Kwalifikowalno�������������������������������������������������
ść�����������������������������������������������
wydatków w ramach działania: Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifi
kowania wydatków w ramach PO KL.
18. Alokacja finansowa na działanie: 434 813 695 Euro
19. Wkład ze środków unijnych: 369 591 641 Euro
20. Wkład ze środków publicznych krajowych: 65 222 054 Euro
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21. Przewidywana wielkość środków prywatnych: 0 Euro
22.Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu (%): 85%
23. Pomoc publiczna:
Tam gdzie ma zastosowanie:
− Pomoc de minimis: Rozporządzenie Komisji(WE) NR 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu dopomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379, z 28.12.2006 r.)
− Pomoc na zatrudnienie: Rozporządzenie Komisji (WE) NR
2204/2002 z dnia 12grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie
zatrudnienia (Dz. Urz. WE Nr L 337, z 13.12.2002, z późn. zm.)
− Pomoc na szkolenia: rozporządzenie Komisji (WE) nr 68/2001 z
dnia 12 stycznia 2001 r. sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE
do pomocy szkoleniowej (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z późn.
zm.)
− Pomoc na doradztwo (dla MŚP): Rozporządzenie Komisji (WE)
nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art.
87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy pa�������������
ń������������
stwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001 z
późn. zm.)
24. Minimalny wkład własny beneficjenta (%): Do określenia przez IP
25. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 12 grudnia 2006
r. – jeżeli IP nie określi terminu późniejszego
26. Minimalna/maksymalna wartość projektu: minimum 50 tys. zł –
jeżeli IP nie określi inaczej
27. Forma płatności: Zaliczka dla beneficjentów.
28. Wysokość udziału crossfinancingu (%): do 15 %
29. Wskaźniki realizacji Działania:
− Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie
− Liczba instytucji wspieraj��������������������������������������
ą�������������������������������������
cych ekonomi�������������������������
ę������������������������
społeczn���������������
ą��������������
, które otrzymały wsparcie w ramach Działania
− Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
− Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej(ogółem/k/m)
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Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe
1. Typ realizowanych operacji (projektów):
− wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe i finansowe)
dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w
tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej,
zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających
na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza)
− kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
− staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarz�����������������������
ą����������������������
dowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i
społecznej
− poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne,
prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do
osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia
− rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i
środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w
tym np. ������������������������������������������������������
ś�����������������������������������������������������
rodowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, couchingu, treningu
pracy)
− rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy
− rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych
na rynku pracy
− wsparcie tworzenia i działalno���������������������������������
ś��������������������������������
ci �����������������������������
ś����������������������������
rodowiskowych instytucji aktywizuj�����������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������
cych osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie
− promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
− wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form
integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym
programem socjoterapeutycznym, kluby ����������������������
ś���������������������
rodowiskowe) poł�����
ą����
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nych z realizacj��������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������
działa������������������������������������������
ń�����������������������������������������
w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej”
− organizowanie akcji i kampanii promocyjno –informacyjnych
m.in. z zakresu równo�������������������������������������������
ś������������������������������������������
ci szans, mobilno�������������������������
ś������������������������
ci i elastyczno���������
ś��������
ci zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
− rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i
lokalnym
− prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz z
zakresu polityki społecznej w regionie (w tym działań mających
na celu przygotowanie i wdrażanie gminnych lub powiatowych
strategii rozwiązywania problemów społecznych)
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 66, 69, 71, 65, 70
4. Typ beneficjentów: wszystkie podmioty
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− osoby długotrwale bezrobotne
− osoby niezatrudnione, korzystaj����������������������������
ą���������������������������
ce ze ���������������������
ś��������������������
wiadcze�������������
ń������������
pomocy społecznej
− osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi
− osoby powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i
macierzyńskich
− osoby po pięćdziesiątym roku Życia (50+)
− młodzież w wieku 15 – 25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym
(z wyjątkiem osób objętych wsparciem na szczeblu ogólnopolskim
w ramach projektów systemowych realizowanych przez OHP)
− osoby bezdomne
− uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, oraz osoby nie będące
obywatelami polskim posiadającymi zezwolenie na osiedlenie się
lub zezwolenie na zamieszanie na czas oznaczony maj�����������
ą����������
ce trudności z integracją zawodową i społeczną
− członkowie mniejszości etnicznych i narodowych (z wyjątkiem
Romów)
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− osoby opuszczaj����������������������������������������������
ą���������������������������������������������
ce rodziny zast������������������������������
ę�����������������������������
pcze, placówki opieku��������
ń�������
czo-wychowawcze oraz placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o
pomocy społecznej, mające trudności z integracją zawodową i
społeczną
− osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia)
− osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających,
poddające się procesowi leczenia lub po jego ukończeniu
− otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie poradnictwa, projektów promocyjnych, oraz działań wspierających)
− instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy
− partnerzy społeczni i gospodarczy
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji:
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
7. Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów – Instytucja wskazana przez samorz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Tryb dokonywania wyboru projektów – projekty konkursowe
Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie – Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis sys
temu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie
dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu
wsparcia dla projektu – Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Procedura odwoławcza – Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
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Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej – projekty
konkursowe
1.Typ realizowanych operacji (projektów):
− Wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących następujące usługi:
− usługi prawne, finansowe, marketingowe
− doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i
prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej
− rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
− promocj������������������������������������������������������
ę�����������������������������������������������������
ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3.Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 68
4. Typ beneficjentów: wszystkie podmioty
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− podmioty ekonomii społecznej
− instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej (w zakresie projektów promocyjnych)
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji:
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
7. Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów – Instytucja wskazana
przez samorz����������������������������������������������������������
ą���������������������������������������������������������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Tryb dokonywania wyboru projektów – projekty konkursowe
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Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie- Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis systemu wy
boru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu
wsparcia dla projektu – Instytucja wskazana przez samorząd województwa
(pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Procedura odwoławcza – Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie
opublikowana w załączniku)
7.3. INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI
1. Nazwa programu operacyjnego: Program Operacyjny Kapitał
Ludzki
2. Nazwa i numer priorytetu: Priorytet VII Promocja integracji społecznej
3. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Społeczny
4. Instytucja Zarz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
dzaj����������������������������������������������
ą���������������������������������������������
ca: Minister wła�����������������������������
ś����������������������������
ciwy ds. rozwoju regionalnego – Departament Zarz��������������������������������������
ą�������������������������������������
dzania Europejskim Funduszem Społecznym
5. Instytucja Po���������������������������������������������������
ś��������������������������������������������������
rednicz�������������������������������������������
ą������������������������������������������
ca: Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi
zostanie opublikowana w załączniku)
6. Instytucja Certyfikująca: Departament Instytucji Certyfikującej w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
7. Instytucja pośrednicząca w certyfikacji: nie dotyczy
8. Instytucja odpowiedzialna za otrzymywanie płatno�������������
ś������������
ci dokonywanych przez KE: Minister właściwy do spraw finansów publicznych
9. Forma pomocy (form of finance): Pomoc bezzwrotna – 01
10. Wymiar terytorialny (territory type): nie dotyczy – 00
11. Obszar działalności gospodarczej (economic activity): nie dotyczy
– 00
12. Zasięg terytorialny NUTS (location): NUTS2 – PL11, PL12, PL21,
PL22, PL31, PL32, PL33, PL34, PL41, PL42 PL43,, PL51, PL52,
PL61, PL62, PL63
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13. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Po�������������������������������
ś������������������������������
rednicz�����������������������
ą����������������������
ca II stopnia): Instytucja wskazana przez samorząd województwa (pełna lista instytucji
wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w zał������
ą�����
czniku)
14. Instytucja odpowiedzialna za dokonywanie płatno����������������
ś���������������
ci na rzecz beneficjentów – Instytucja wskazana przez samorząd województwa
(pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
15. Nazwa i numer działania: Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji
16. Cel i uzasadnienie działania:
Cel Działania:
Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczno�����������������������������������������������������������������������
ś����������������������������������������������������������������������
ci lokalnych, przyczyniaj���������������������������������������������
ą��������������������������������������������
ce si���������������������������������������
ę��������������������������������������
do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich
Uzasadnienie Działania:
Na obszarach wiejskich obserwuje się wiele problemów rozwojowych,
które na ogół s�����������������������������������������������������������
ą����������������������������������������������������������
trudniejsze do rozwi�������������������������������������
ą������������������������������������
zania niż na terenie miast. W znacznym zakresie dotyczy to niskiego poziomu Życia i zagrożenia wykluczeniem społecznym, które jest znacznie silniejsze na terenach nisko zurbanizowanych. Wykluczenie społeczne w istotny sposób jest powi�����������
ą����������
zane z występowaniem ubóstwa, dotykającego w głównej mierze osoby bezrobotne,
z niskim poziomem wykształcenia, zamieszkujące na wsi. Zasięg ubóstwa
skrajnego i jednocześnie liczba osób Żyjących poniżej relatywnej granicy
ubóstwa jest na terenach wiejskich kilkakrotnie wyższa niż w miastach.
Problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie
ś��������������������������������������������������������������������
wiadomo�������������������������������������������������������������
ść�����������������������������������������������������������
wagi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast. Znacznie zintensyfikowane nasilenie czynników
sprzyjających marginalizacji wpływa bezpośrednio na niewielką liczbę
oddolnych działań podejmowanych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Jako znacz������������������������������������������������������������
ą�����������������������������������������������������������
cy problem należy postrzega��������������������������������
ć�������������������������������
również niski stopie����������
ń���������
aktywnoś��������������������������������������������������������������������
ci mieszka����������������������������������������������������������
ń���������������������������������������������������������
ców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W związku z
powyższym, w ramach Działania realizowane b�����������������������
ę����������������������
dzie wsparcie ukierun292
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kowane na zwiększanie uczestnictwa mieszkańców w Życiu społecznym
swojej miejscowości, zwiększenie mobilności i aktywności społecznej i
rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwi���������������������������
ą��������������������������
zywania problemów społecznych na tych terenach. Wsparcie zostanie skierowane do gmin wiejskich,
miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszka���������������������
ń��������������������
ców. Zgodnie ze specyfiką obszarów wiejskich oraz potencjalnych ostatecznych odbiorców
wsparcia, działaj��������������������������������������������������������
ą�������������������������������������������������������
cych na tych obszarach, system wdrażania Priorytetu zostanie skierowany do podmiotów o mniejszym potencjale organizacyjnym
(które nie miałyby możliwości realizacji projektów w ramach pozostałych
Działań Priorytetu VII) i będzie obejmował realizację małych projektów
o wartości do 50 tys. PLN. W szczególności promowane będą inicjatywy
partnerskie, wykorzystuj��������������������������������������������
ą�������������������������������������������
ce możliwości współpracy partnerów publicznych z organizacjami pozarz����������������������������������������
ą���������������������������������������
dowymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji.
17. Kwalifikowalno�������������������������������������������������
ść�����������������������������������������������
wydatków w ramach działania: Kryteria kwalifikowalności wydatków są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifi
kowania wydatków w ramach PO KL.
18. Alokacja finansowa na działanie: 108 703 424 Euro
19. Wkład ze środków unijnych: 92 397 910 Euro
20. Wkład ze środków publicznych krajowych: 16 305 514 Euro
21. Przewidywana wielkość środków prywatnych: 0 Euro
22. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na
poziomie projektu (%): 85%
23. Pomoc publiczna: nie dotyczy
24. Minimalny wkład własny beneficjenta (%): Do określenia przez IP
25. Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków: 12 grudnia 2006
r. – jeżeli IP nie określi terminu późniejszego
26. Minimalna/maksymalna wartość projektu: Maksymalna wartość –
50 tys. zł
27. Forma płatności: Zaliczka dla beneficjenta.
28. Wysokość udziału crossfinancingu (%): do 15 %
29. Wskaźniki realizacji Działania:
− Liczba projektów wspieraj���������������������������������������
ą��������������������������������������
cych rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych
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Projekty konkursowe
1. Typ realizowanych operacji (projektów):
− projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców
obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach (z wył���������������������������������������������
ą��������������������������������������������
czeniem instrumentów obj��������������������
ę�������������������
tych zasadami pomocy publicznej)
− wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkole�����������������
ń����������������
, spotka��������
ń�������
, seminariów) maj���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
cych na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich
− rozwój dialogu, partnerstwa publicznospołecznego i współpracy
na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym
2. Zakres stosowania crossfinancingu: Zgodnie z zapisami Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyj
nego Kapitał Ludzki.
3. Kategoria interwencji funduszy strukturalnych (priority theme dimension): 66, 69, 71, 65, 70
4. Typ beneficjentów: wszystkie podmioty
5. Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio
korzystające z pomocy):
− mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25
tys. mieszkańców
− społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich
na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszka��
ńców tych obszarów
− podmioty działaj������������������������������������������������
ą�����������������������������������������������
ce na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów
6. Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji:
Kryteria:
− ogólne
− szczegółowe
Dokładne wskazanie kryteriów wyboru finansowanych operacji nastąpi w Planie działania, przygotowywanym przez IP dla każdego
Priorytetu.
7. Opis systemu wyboru projektów:
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów – Instytucja wskazana przez samorz���������������������������������������������������
ą��������������������������������������������������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
294

Pozyskiwanie środków oraz organizacja działalności spółdzielni socjalnej

Tryb dokonywania wyboru projektów – projekty konkursowe
Procedura oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie – Informacje na temat procedury zawarte są w rozdziale I (pkt 5.) Opis sys
temu wyboru projektów w ramach PO Kapitał Ludzki.
Instytucja odpowiedzialna za wydanie ostatecznej decyzji w sprawie
dofinansowania projektu i podpisanie umowy/decyzji o przyznaniu
wsparcia dla projektu – Instytucja wskazana przez samorz��������
ą�������
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
Procedura odwoławcza – Instytucja wskazana przez samorz������
ą�����
d województwa (pełna lista instytucji wraz z danymi teleadresowymi zostanie opublikowana w załączniku)
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Piotr Kryjom

Indykatywny podział alokacji finansowej w ramach Priorytetu VII
DZIAŁANIE

Alokacja (euro)
Ogółem

EFS

Działanie 7.1
ROZWÓJ I
1 009 388 934 857 980 594
UPOWSZECHNIENIE
AKTYWNEJ INTEGRACJI
w tym Poddziałanie 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie
585 445 582 497 628 745
aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej
w tym Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
353 286 127 300 293 208
powiatowe centra pomocy
rodzinie
w tym Poddziałanie 7.1.3
Podnoszenie kwalifikacji kadr
70 657 225
60 058 641
pomocy i integracji społecznej
Działanie 7.2
PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU I
434 813 695 369 591 641
WZMOCNIENIE SEKTORA
EKONOMII SPOŁECZNEJ
w tym Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i
271 758 559 230 994 775
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
w tym Poddziałanie 7.2.2
163 055 136 138 596 866
Wsparcie ekonomii społecznej
Działanie 7.3
INICJATYWY LOKALNE NA
108 703 424
92 397 910
RZECZ AKTYWNEJ
INTEGRACJI
OGÓŁEM
1 552 906 053 1 319 970 145
PRIORYTET VII
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Środki
krajowe
151 408 340

87 816 837

52 992 919

10 598 584

65 222 054

40 763 784
24 458 270
16 305 514
232 935 908

