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Propozycje instrumentów 

wspierających  

pracodawców zatrudniających 

osoby z niepełnosprawnościami 

 

To jest wersja dokumentu 

w tekście łatwym do czytania. 

 

 

 

Dokument napisany przez Polską Organizacje 

Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

jest na stronie internetowej. 

Link do strony internetowej z dokumentem.  

https://wlaczeniewylaczonych.pl/aktualnosc/pracodawcy/683-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie-nowych
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Dokument powstał w ramach projektu 

„Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty 

wsparcia osób z niepełnosprawnością  

na rynku pracy”. 

Projekt ma numer POWR.02.06.00-00-0065/19 

 

Projekt realizują: 

Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej 

 

Polski Związek Głuchych 

 

Polska Organizacja Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych 

 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 
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Raport napisały osoby 

z Polskiej Organizacji Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

Pieniądze na projekt dała Unia Europejska. 
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Ważna informacja 

W dokumencie jest dużo nazw i pojęć. 

Możesz nie wiedzieć, co oznaczają. 

Nazwy i trudne pojęcia napisane  

są pogrubioną czcionką.  

 

Niektóre nazwy są długie.  

Wtedy napisane są skrótem. 

Skrót powstaje z pierwszych liter 

wyrazów z nazwy. 

Na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

to w skrócie ZUS.  
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Co warto wiedzieć o pracy? 

Praca jest bardzo ważna w życiu człowieka. 

Dzięki pracy można: 

• zarobić pieniądze 

• poznać ludzi 

• uczyć się nowych rzeczy 

• czuć się potrzebnym.  

Dorosły człowiek powinien mieć pracę.  

 

Teraz mało osób z niepełnosprawnościami 

pracuje.  

Osoby z niepełnosprawnościami 

powinny mieć pracę. 

Dlatego potrzebne są zmiany.  
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Projekt WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH 

Zmiany zawsze trzeba dobrze zaplanować. 

Projekt WŁĄCZENIE WYŁĄCZONYCH, 

ma w tym pomóc.  

 

Na początku zrobiono duże badanie. 

 

 

Zebrano informacje:  

• co trzeba zmienić w prawie 

• czego brakuje w prawie. 
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Sprawdzono czego potrzebują 

i jakie mają problemy:  

• osoby z niepełnosprawnościami 

szukające pracy 

 

 

 

• pracujące osoby 

z niepełnosprawnościami 

 

 

 

• pracodawcy. 
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Problemy opisano w 3 raportach. 

W raportach są też wnioski, 

czyli propozycje zmian. 

 

Link do strony internetowej projektu.  

https://wlaczeniewylaczonych.pl/
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Wnioski były potrzebne do wymyślenia  

nowych rozwiązań. 

 

Specjaliści nazywają takie rozwiązania 

instrumentami. 

 

Polska Organizacja Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych to w skrócie POPON. 

 

POPON wymyślił 3 instrumenty:  

• Nowe Miejsce Pracy 

• Bonus na Włączenie 

• Gwarancja Zatrudnienia. 

 

Dowiedz się więcej o instrumentach. 

Przeczytaj kolejne rozdziały.  
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Jak teraz państwo Polskie 

wspiera pracodawców? 

 

PFRON to skrót nazwy Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Komu PFRON daje pieniądze?  

PFRON daje pieniądze pracodawcom,  

którzy zatrudniają pracowników 

z niepełnosprawnościami. 

 

Pracodawcy mogą dostać pieniądze na: 

• pensję dla pracownika 

• kupienie rzeczy potrzebnych do pracy 

• na przygotowanie miejsca pracy.  
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Kto dostaje pieniądze od PFRON?  

 

1. Samorządy 

Samorządy opiekują się mieszkańcami  

i ich sprawami codziennymi. 

Są 3 rodzaje samorządów: 

• gminny  

• powiatowy  

• wojewódzki. 

 

PFRON daje pieniądze samorządom 

powiatowym i wojewódzkim.  

Pieniądze są na pomóc osobom 

z niepełnosprawnościami.  

 

Samorządy decydują co zrobią z pieniędzmi.  

Mogą dać pieniądze pracodawcom,  

ale nie muszą tego robić.  

Dlatego pracodawcy nie wiedzą, czy dostaną 

pieniądze od samorządów. 
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2. Pracodawcy 

Pracodawca może dostać 

pieniądze od PFRON. 

 

 

Wtedy musi przestrzegać zasad. 

Zasad jest bardzo dużo. 

Na przykład pracodawca może kupić tylko 

niektóre rzeczy. 

 

 

Może zdarzyć się coś nagłego, 

na przykład pracownik z niepełnosprawnością 

zachoruje. 

 

Wtedy pracodawca będzie miał problem, 

bo nie dostanie pieniędzy z PFRON.  

To zniechęca pracodawców do zatrudniania 

osób z niepełnosprawnościami.  
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Rozwiązanie 

NOWE MIEJSCE PRACY 

Rozwiązanie zachęci pracodawców do 

tworzenia miejsc pracy dla osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

 

1. Problem 

Mało jest miejsc, gdzie mogą pracować osoby 

z niepełnosprawnościami.  

 

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami 

dużo kosztuje. 

 

Trzeba:  

• kupić sprzęt 

• przygotować miejsce pracy 

• przeszkolić pracowników. 

Potrzebne są na to pieniądze. 
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Nie wszyscy dostaną pieniądze  

z PFRON lub samorządu.  

Pieniędzy może być też za mało.  

Wtedy pracodawca sam musi zapłacić. 

Jest to niekorzystne dla pracodawcy.  

 

Dużo małych firm nie zatrudnia osób 

z niepełnosprawnościami.  

To dla nich za drogie.  

Tak nie powinno być.  

 

Małe firmy to bardzo dobre miejsca pracy dla 

osób z niepełnosprawnościami. 
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Rozwiązanie NOWE MIEJSCE PRACY 

wprowadzi zmiany w prawie. 

 

 

Ważne zmiany: 

1. Pracodawca zawsze dostanie pieniądze  

na przygotowanie nowego miejsca pracy 

dla osób z niepełnosprawnościami. 

 

2. Pracodawca będzie wiedział, ile dostanie 

pieniędzy. 

 

3. Pracodawca będzie mógł złożyć wniosek 

o więcej pieniędzy. 

Pracodawca będzie miał większy wybór 

w kupowaniu rzeczy potrzebnych dla 

osoby z niepełnosprawnością. 
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4. Pracodawcy będą zachęcani do 

zatrudnienia osób z ZAZ i WTZ. 

 

 

3. Co zostanie zrobione? 

• POPON napisze zasady działania 

Rozwiązania – NOWE MIEJSCE PRACY. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Zrobi test z grupą osób. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie.  

ZAZ to skrót nazwy Zakład Aktywności Zawodowej. 

WTZ to skrót nazwy Warsztat Terapii Zajęciowej. 

ZAZ i WTZ to miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnościami 

przygotowują się do pracy. 
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Rozwiązanie 

BONUS NA WŁĄCZENIE 

Rozwiązanie zachęci pracodawców do 

zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, 

które dawno nie pracowały. 

 

1. Problem 

Dużo osób z niepełnosprawnościami 

nie pracuje. 

 

Dlaczego? 

• Wolą dostawać rentę i inne pieniądze 

z budżetu państwa.  

 

 

• Pracodawcy sami decydują kogo 

zatrudnią. Nie muszą zatrudniać osób 

z niepełnosprawnościami.  
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Rozwiązanie - BONUS NA WŁĄCZENIE 

zachęci pracodawców do:  

• szukania  

• zatrudnienia 

• motywowania do pracy osób 

z niepełnosprawnościami. 

 

Pracodawca dostanie pieniądze za zatrudnienie 

osób z niepełnosprawnościami.  

 

Ilość pieniędzy będzie się zmieniać. 

Pracodawca, który zatrudni osobę z 

niepełnosprawnością na dłużej, dostanie 

więcej pieniędzy. 

 

Pracodawca, który zatrudni osobę z 

niepełnosprawnością na krócej, dostanie 

mniej pieniędzy.  
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Pracodawca dostanie pieniądze, jeśli nowy 

pracownik: 

• był minimum 1 rok bezrobotny  

• pracował w WTZ lub ZAZ  

• będzie zatrudniony na minimum pół etatu. 

 

 

3. Co zostanie zrobione? 

• POPON napisze zasady działania 

Rozwiązania - BONUS NA WŁĄCZENIE. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia zmian. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Zrobi test z grupą osób. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie.  

Etat to czas pracy. 

Cały etat to maksymalna ilość czasu  

jaki można pracować w miesiącu. 
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Rozwiązanie 

GWARANCJA ZATRUDNIENIA 

Rozwiązanie zachęci pracodawców do 

wspierania pracowników, którzy 

w czasie zatrudnienia: 

• stali się osobami 

z niepełnosprawnościami 

• byli już osobami 

z niepełnosprawnościami, a ich zdrowie 

pogorszyło się. 

 

 

1. Problem 

1.1 Problemy pracowników 

Pracodawca może zwolnić pracownika, który 

bardzo długo był chory. 

 

Takim pracownikom trudno jest znaleźć nową 

pracę. Jest to bardzo trudny i stresujący czas, 

bo pracownicy: 

• mają problemy ze zdrowiem 
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• nie mają pracy 

• mogą czekać na wydanie orzeczenia 

o niepełnosprawności 

• bez orzeczenia nie dostaną pomocy dla 

osób z niepełnosprawnościami na 

przykład rehabilitacji, sprzętu. 

 

1.2 Problemy pracodawców 

Pracownik po długiej chorobie może 

potrzebować: 

• sprzętu komputerowego 

• dostępnego budynku. 

 

W dostępnym budynku osoby 

z niepełnosprawnościami poruszają się bez 

pomocy innych osób, na przykład na piętra 

można wjechać windą.  
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Pracodawca sam musi zapłacić za 

przygotowanie nowego miejsca pracy.  

To dużo kosztuje. 

Często pracodawcy nie mają tyle pieniędzy. 

Muszą zwolnić pracownika. 

 

Trzeba pomóc pracodawcom, których 

pracownicy mają problemy ze zdrowiem. 

Wtedy pracodawcy nie będą musieli ich 

zwalniać.  
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Pracodawca razem z pracownikiem przygotują 

Indywidualny Program Rehabilitacji. 

Indywidualny Program Rehabilitacji to 

w skrócie IPR. 

 

 

W IPR będą informacje:  

• jakiej pomocy potrzebuje pracownik 

• jaką pomoc dostanie pracownik. 

 

 

Pracownik będzie mógł dostać pieniądze na:  

• leczenie 

• rehabilitację 

• sprzęt ortopedyczny 

• wsparcie asystenta.  

IPR 
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Pracodawca będzie mógł dostać pieniądze na:  

• przygotowanie nowego miejsca pracy 

• przygotowanie pracownika do pracy na 

innym stanowisku 

• szkolenia dla pracownika 

• przygotowanie innych pracowników do 

pracy z osobami 

z niepełnosprawnościami. 

 

Pracodawca dostanie pieniądze, jeśli nowy 

pracownik dostanie pracę na minimum 3 lata.  
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3. Co zostanie zrobione? 

• POPON napisze zasady 

Rozwiązania – GWARANCJA 

ZATRUDNIENIA. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia zmian. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie.  
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Wersję ławą do czytania raportu napisała 

Aleksandra Sztajerwald. 

Tekst sprawdził Bartłomiej Osiński. 

 

W raporcie użyto piktogramów stworzonych 

przez Sergio Palao dla ARASAAC. 

Link do strony ARASAAC. 

 

Ich właścicielem jest rząd Aragonii. 

Piktogramy są na licencji 

Creative Commons BY-NC-SA. 

Link do treści licencji. 

http://www.arasaac.org/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

