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Czy spółdzielnie to relikt PRL-u? 
 

MARTA GRZYMKOWSKA: Moje pierwsze pytanie będzie nieco prowokacyjne. Często słyszy 

się, że spółdzielnie inwalidów są reliktem PRL-u. Czy nie ma w tym racji? Czy prowadzenie 

tego typu podmiotów gospodarczych w czasach gospodarki wolnorynkowej ma w ogóle 

sens? 

JERZY SZRETER, prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni 

Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych: Oczywiście, że ma sens, nie ma 

powodów, żeby spółdzielni nie było. Tzn. istnieją powody, dla których 

spółdzielnie są likwidowane, ale nie wynikają one z założeń ustawowych. 

Warto pamiętać, że podstawą współczesnych regulacji dotyczących 

zakładów pracy chronionej była ustawa o zatrudnianiu i rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych z 1991 r. Jednym z motywów jej powstania była 

ochrona spółdzielni inwalidów i niewidomych, które po likwidacji wszystkich przywilejów, 

monopoli, zaczęły tonąć w wodach gospodarki rynkowej. Ta ustawa, napisana dość szybko, 

miała na celu uratowanie spółdzielni i ustanowienie instrumentarium dostosowanego do 



realiów gospodarki rynkowej, dzięki któremu miał funkcjonować system rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

Jednocześnie jednak były też inne cele. Jednym z nich było umożliwienie tworzenia zakładów 

pracy chronionej we wszystkich firmach, bez względu na formę własności. Było to zgodne 

z ówczesnym dogmatem absolutnej równości sektorów. W związku z tym przywileje, 

wcześniej zarezerwowane jedynie dla spółdzielni, rozszerzono na inne firmy, które 

zatrudniały osoby z niepełnosprawnością, ale nie były spółdzielniami. 

 

Ten dogmat równości sektorów, który w gruncie rzeczy dalej obowiązuje, prowadzi nas do 

postawienia pytania, czy spółdzielnie inwalidów i niewidomych w warunkach gospodarki 

rynkowej, mogą funkcjonować z powodzeniem, nie posiadając dodatkowych przywilejów. 

Przecież równość nierównych jest dyskryminacją! Używam sformułowania „równość 

nierównych” ze względu na specyficzną formę własności spółdzielni. Z formy własności 

w spółdzielniach, szczególnie w spółdzielniach inwalidów i niewidomych, wynika bardzo 

wiele. Po pierwsze mamy spółdzielczy stosunek pracy. Co prawda funkcjonuje on w każdej 

spółdzielni, ale tutaj występują funkcje socjalne sprawowane pod nadzorem rady nadzorczej 

złożonej zwłaszcza z osób niepełnosprawnych zatrudnionych w tej spółdzielni. Przez to jest 

inny nacisk na te sprawy i to oczywiście powoduje, że taka spółdzielnia ma trudniejsze 

warunki do gry rynkowej. 

 

Oczywiście mimo tych trudnych warunków, są spółdzielnie, które radzą sobie dobrze lub 

bardzo dobrze, bo nie każda spółdzielnia to trup ekonomiczny. Ale w tych warunkach główne 

nieszczęście nie polega na tym, że spółdzielnie upadają, bo upadają wszystkie rodzaje 

podmiotów, w każdej gospodarce. Problem polega na tym, że rozwój jest wtedy, gdy więcej 

firm powstaje niż upada. Jeśli chodzi o spółdzielnie – nowe praktycznie nie powstają. Ale 

generalnie makroprzyczyna tej sytuacji to dogmat równości sektorów wobec nierównych 

z założenia podmiotów. Spółdzielnie nie mają żadnego przywileju, żadnego prezentu od 

państwa za to, że są spółdzielniami, a jako spółdzielnie niewątpliwie lepiej spełniają zadania 

z dziedziny rehabilitacji niż większość (nie wszystkie) podmiotów o innych formach 

własności. 

 

Chciałbym jeszcze wspomnieć o takim szczególe. Mimo całego smutku dotyczącego wyników 

ekonomicznych, płaca w spółdzielniach jest zwykle nieco wyższa niż w innych zakładach, 

w których pracują osoby niepełnosprawne. Oczywiście i tu, i tu jest niska, daleko jej do 

średniej, ale w spółdzielniach ten poziom jest nieco wyższy. 

 

 

 

 



JANUSZ PASZKOWSKI, prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, 

wiceprezydent The European Confederation of Workers' Co-operatives, 

Social Co-operatives and Social and Participative Enterprises w regionie 

Europy Północno-Wschodniej: Ja się odniosę do pani prowokacyjnego 

pytania, czy spółdzielczość to relikt czegokolwiek i czy jest to relikt PRL-u. 

Nie jest, choć w latach 1989-90 powszechnie szafowano tego typu 

argumentami, chcąc całkowicie zlikwidować spółdzielczość w Polsce. Ja chcę przypomnieć, że 

spółdzielczość była już pod zaborami, wtedy ją ustanawiano. Natomiast pierwsza ustawa 

Prawo spółdzielcze została uchwalona przez polski Parlament w 1920 roku. Była to jedna 

z najlepszych ustaw w Europie, a jej ojcem chrzestnym i entuzjastą był marszałek Józef 

Piłsudski. Ta ustawa zaważyła na całym ruchu spółdzielczym w Polsce aż to lat 50. 

 

Chciałem się także odnieść do prezentacji przedstawionej przez panią przed rozpoczęciem 

naszej rozmowy. Otóż znalazły się tu dwa slajdy, które nijak mają się do tej dyskusji. Chodzi 

mi o slajdy, w których pokazano zysk. W ogóle nie powinno się w tym przypadku używać 

pojęcia zysku, ponieważ zyskiem jest przywracanie człowieka do życia w społeczeństwie, 

a nie wyniki finansowe na koniec roku. Podkreślam więc, że jest to błędne założenie – jeśli 

mówimy o zysku, to od razu tracimy tę najważniejszą ideę, jaką jest rehabilitacja 

i przywracanie ludzi do społeczeństwa przez pracę. 

 

PAWEŁ ŁUCZYŃSKI, makroekonomista, specjalista ds. finansów, były 

członek zarządu zakładu pracy chronionej zatrudniającego osoby 

niewidome: Patrzę na ten rynek przez parę lat z bardzo bliska. Myślę, że 

cały ten problem, który był u podstaw transformacji ustrojowej, wynikał 

z niedocenienia jednej rzeczy. Że tak naprawdę olbrzymim kapitałem 

Polski był, jest i będzie kapitał ludzki. 

 

Oczywiście trzeba pamiętać, w jakiej sytuacji to wszystko się odbywało, w gruncie rzeczy 

mieliśmy upadek setek podmiotów gospodarczych. Ten szok, jaki przeżyły spółdzielnie, 

przeżyło także wiele innych podmiotów, bardzo często spółdzielnie były dostawcami dla 

przemysłu, a ten przemysł upadł. Druga sprawa z tym związana to stosowanie na początku 

lat 90. podejścia skrajnie liberalnego, zgodnie z którym należy zminimalizować jakąkolwiek 

ingerencję państwa w gospodarkę i nie należy wspierać działalności gospodarczej 

podmiotowo. Dopiero jak podpisaliśmy umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, 

zaczęliśmy przyglądać się rozwiązaniom europejskim, które zaczęły kształtować stanowisko 

decydentów w tej sprawie. 

 

To, co dla mnie jest najważniejsze, to pytanie, gdzie odpłynęli ludzie zatrudnieni wcześniej w 

spółdzielniach. Jeśli w ciągu ostatnich 5 lat zatrudnienie zmniejszyło się o 15 tys. osób, to 

co się z nimi stało? Czy przeszli na emeryturę, czy do innych zakładów pracy chronionej, czy 

znaleźli pracę na otwartym rynku? Czy może jest to tak naprawdę proces dezaktywizacji 



sporej części osób niepełnosprawnych? Nie mam jasnego obrazu, dlatego że widzę ze swojej 

strony bardzo istotną zmianę postaw samych niepełnosprawnych. To młodsze pokolenie jest 

lepiej wykształcone, lepiej przygotowane do pracy. 

 

Konkludując – jestem głęboko przekonany, że spółdzielczość w Polsce nie powinna być 

ustawowo ograniczana, czyli eliminowana, z tego powodu, że chce się uwolnić kolejne 

zasoby. Takie próby widzę m.in. w spółdzielczości mieszkaniowej. Nie jest to temat naszej 

dyskusji, ale może to być pewien przykład wskazujący na to, jaki stosunek do spółdzielczości 

mają tak naprawdę nasi decydenci. Widać wyraźnie, że czasami nie znają historii własnego 

kraju, jego dorobku, nie pamiętają, jak dzięki spółdzielczości potrafiliśmy rozwiązywać 

problemy gospodarcze czy integrować ludzi wokół celów społecznych i gospodarczych na 

przełomie XIX/XX wieku, w XX-leciu międzywojennym czy też bezpośrednio po wojnie. 

 

Myślę, że niepełnosprawni nie są w stanie sami udźwignąć kwestii zatrudnienia 

w warunkach wolnorynkowych. Były już próby powołania funduszy gwarancyjnych 

wspierających działalność rozwojową, może warto do nich wrócić? Chodzi o to, żeby powstał 

taki fundusz, regionalny lub centralny, który wspierałby przedsięwzięcia mogące dać miejsca 

pracy osobom niepełnosprawnym. 

 

ARTUR WALO, prezes warszawskiej Spółdzielni Inwalidów „Elektra” 

produkującej oświetlenie ostrzegawcze dla pojazdów 

uprzywilejowanych: Spółdzielnie jak najbardziej mogą funkcjonować w 

obecnych czasach, natomiast muszą działać w oparciu o rachunek 

ekonomiczny. Jeśli będą miały produkty na wysokim poziomie, to 

oczywiście przetrwają, ale trzeba podkreślić, że nie będą prowadziły 

resocjalizacji osób niepełnosprawnych na takim poziomie, jak było to do tej pory. Już teraz 

zresztą nie ma tak kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej, jaka 

była prowadzona przed laty, mamy pełną świadomość, że na to po prostu już nie będzie 

pieniędzy. Nie ma już dużej przychodni zakładowej, nie ma stomatologa, rehabilitanta, nie 

ma zawodów sportowych, w których brali udział nasi pracownicy. W siedzibie naszej firmy 

w gablotach stoją puchary zdobyte lata temu w zawodach w ping-pongu, siatkówce, piłce 

nożnej. Teraz rehabilitacja została ograniczona do minimum: jest pielęgniarka, lekarz, mamy 

też podpisane umowy z przychodniami, zgodnie z prawem obowiązującym w firmach, które 

mają status zakładu pracy chronionej. Nasi niepełnosprawni pracownicy korzystają również 

z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

MARTA GRZYMKOWSKA: Jak wygląda zarządzanie spółdzielnią w tych warunkach, jakie są 

teraz? 

 



ARTUR WALO: Myślę, że inaczej niż kiedyś. Obecnie nie patrzy się na 

rachunek zysków i strat przez pryzmat PFRON-owskiego dofinansowania 

do pensji pracowników z niepełnosprawnością. Dotacja jest, bo jest, jest 

to jakaś kwota pieniędzy, ale ta kwota nie jest w stanie ani uratować 

spółdzielni przed zlikwidowaniem, ani podnieść zysku. Czy ona by była, 

czy by jej nie było, niewiele to zmieni, bo jej wartość jest nieadekwatna 

do strat, jakie spółdzielnia osiąga, zatrudniając osoby niepełnosprawne. Sami 

niepełnosprawni nie generują tych strat, ich wydajność jest porównywalna z wydajnością 

osób pełnosprawnych, natomiast bardziej bym zwrócił uwagę na średni wiek pracowników 

spółdzielni. Ta wydajność spada właśnie wraz z wiekiem, bez względu na posiadaną 

niepełnosprawność.  

 

MARTA GRZYMKOWSKA: Mamy już pewien obraz sytuacji spółdzielni inwalidów i spółdzielni 

niewidomych przedstawiony przez osoby związane z tym środowiskiem przez wiele lat. O 

sens funkcjonowania tych podmiotów w dzisiejszych czasach chciałabym zapytać także 

przedstawicielki Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

 

WIESŁAWA KOWALSKA, naczelnik Wydziału ds. Rehabilitacji 

Zawodowej i Pomocy Społecznej w Biurze Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych: Na pewno istnienie spółdzielni 

inwalidów i niewidomych ma sens, z tym że w dyskusji toczonej na 

wielu różnych forach mówi się o tym, że rynek chroniony powinien 

stwarzać miejsca pracy dla tych osób niepełnosprawnych, które 

mają największe trudności w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. Chodzi tu o takie 

osoby, które nawet przy dużym wsparciu nie są w stanie same znaleźć zatrudnienia na 

wolnym rynku. 

 

Natomiast spółdzielnie przekształcają się, tworzą spółki, posiadając dalej status zakładu 

pracy chronionej. Na pewno taką firmą łatwiej jest zarządzać, bowiem decyzje – często 

stanowiące o jej przyszłości – muszą być podejmowane bardzo szybko. Takiej możliwości nie 

ma, gdy podmiot gospodarczy funkcjonuje w formie prawnej, jaką jest spółdzielnia – bowiem 

podjęcie decyzji wymaga zgody członków spółdzielni w formie uchwały, a nie wszyscy 

członkowie mogą się zgodzić, co wydłuża w czasie podjęcie decyzji.  W obowiązującym stanie 

prawnym przepisy zezwalają na to, żeby spółdzielnie inwalidów i niewidomych mogły 

przekształcać się w spółdzielnie socjalne, które będą działały na zasadach non profit, nie 

przynosząc zysków. 

 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ale odwrotnej możliwości już nie ma. A powinna 

być opcja przekształcania się w obie strony, jeśli jesteśmy państwem 

liberalnym. Zresztą w socjalnym państwie ta zasada także powinna 



obowiązywać. Tak, żeby podmioty zatrudniające osoby niepełnosprawne mogły mieć 

możliwość przekształcania się w spółdzielnie innego typu. W spółdzielniach socjalnych 

obowiązuje zasada non profit, tam nie kumuluje i nie dzieli się zysku. Spółdzielnie te 

funkcjonują na innych zasadach, one miały wypełnić niszę rynkową ludzi społecznie 

odrzuconych (nie lubię tego słowa). To, że można przekształcić spółdzielnię tylko w jedną 

stronę, to wielki błąd ustawodawczy. 

 

I jeszcze proszę zauważyć – podjęto temat bardzo mądry i ważny,  spółdzielnie socjalne mogą 

tworzyć osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i może być nawet 100% takich członków 

działających przez swoich pełnomocników – znakomity przepis! Jednak w spółdzielniach 

inwalidów i niewidomych takiej zasady nie ma. Mówimy o państwie równych praw i 

równych możliwości, ale w przypadku spółdzielczości to nie działa. Dzisiaj powstaje bardzo 

wiele spółdzielni socjalnych, mamy zarejestrowanych 1062 takie spółdzielnie, z czego 

funkcjonuje połowa, a należałoby starać się, aby funkcjonowały wszystkie. 

 

Ale to jest ułomne, że można przekształcać się tylko w jedną stronę. Tak jak można 

przekształcać spółdzielnie pracy w spółki prawa handlowego, ale upadających zakładów nie 

wolno przekształcać w spółdzielnie pracy – chore! 

 

WIESŁAWA KOWALSKA: Jeśli chodzi o pomoc państwa, jesteśmy 

jeszcze ograniczeni przepisami unijnymi. Przepisy te nie pozwalają na 

to, byśmy faworyzowali któryś z podmiotów w ramach chronionego 

rynku pracy. Nie wiem, czy państwo sobie przypominają – w ubiegłym 

roku w pierwszym projekcie rozporządzenia w sprawie wyłączeń 

blokowych, które miało zastąpić rozporządzenie nr 800/2008, Komisja 

zaproponowała ograniczenie wysokości kwoty pomocy na jeden program pomocowy 

wyłączającej obowiązek notyfikacji takiej pomocy. Kwota udzielana w ramach jednego 

programu pomocowego nie mogłaby przekraczać 100 mln euro ani 0,01%  PKB w danym 

państwie członkowskim w odniesieniu do poprzedniego roku kalendarzowego. 

 

Biorąc pod uwagę, że w 2012 r.  według standardów siły nabywczej 0,01% PKB w Polsce 

wynosiła ok. 257 mln zł, a roczne wydatki PFRON-u na pomoc publiczną w formie subsydiów 

płacowych  wynoszą ok. 3 mld zł, strona polska jednoznacznie negatywnie zaopiniowała 

wspomniane rozwiązanie. W wyniku analizy nadesłanych uwag w kolejnych wersjach 

projektu rozporządzenia Komisja odstąpiła od niekorzystnego rozwiązania i warunki te nie 

obejmują pomocy udzielanej na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym dofinasowania do miesięcznych 

wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.   

 

Weźmy jeszcze pod uwagę to, co mówił pan Paweł Łuczyński, w czasach PRL-u 

niepełnosprawni wytwarzali szczotki itd., a dziś coraz więcej osób niepełnosprawnych 



studiuje, zdobywa, coraz wyższe wykształcenie, co zwiększa ich szanse na znalezienie 

atrakcyjnej i satysfakcjonującej pracy i to zarówno na chronionym jak i otwartym rynku.  

 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ale wciąż jest to ułamek procenta. 

 

 

 

 

Spółdzielnie się starzeją 

 

KATARZYNA STYK, Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej 

w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: 

Chciałabym dodać – jeśli rzeczywiście jest tak jak mówił pan prezes 

Artur Walo, że członkami spółdzielni są głównie osoby starsze, to czy 

nie warto by było zastanowić się nad pytaniem,  czy spółdzielnie 

stanowią atrakcyjne miejsce pracy dla osób młodych i  może potoczyć 

dyskusję w tym kierunku? Czy młode osoby niepełnosprawne szukają zatrudnienia 

w spółdzielniach czy preferują raczej otwarty rynek pracy? 

Bo jeżeli spółdzielnie zatrudniają w większości osoby starsze, które z uwagi na swój wiek są 

mniej wydajne, to czy nie powinny się bardziej otworzyć na osoby młode, stać się dla nich 

bardziej atrakcyjne? 

MARTA GRZYMKOWSKA: A czy mamy dane dotyczące przeciętnego wieku członków 

i pracowników spółdzielni inwalidów i niewidomych? Czy możemy to jakoś określić? 

JERZY SZRETER: Danych nie mamy, przynajmniej ja ich nie mam. Prawdą 

jest, że spółdzielnie się starzeją. Rzeczywiście są w większym stopniu niż 

przeciętnie zbiorowiskiem osób starszych. To jest kwestia resentymentu, 

związania z miejscem pracy, wieloletniej tradycji… To zresztą czasami 

owocuje specyficznymi przekształceniami spółdzielni. Znam taki przykład 

z Warszawy, gdzie jedna ze spółdzielni niewidomych miała 

37 członków, prawie wszyscy w wieku emerytalnym.  Ludzie ci podjęli decyzję o sprzedaży 

budynku, który był własnością spółdzielni i likwidacji przedsiębiorstwa. Jak się do tego 



odnieść? Jest to likwidacja miejsc pracy, nie jest to na pewno zdrowa sytuacja, ale tak się 

układał interes tych ludzi. 

MARTA GRZYMKOWSKA: W takim wypadku jeśli spółdzielcy sprzedają budynek, to po prostu 

dzielą miedzy siebie pieniądze? 

JERZY SZRETER: Jeżeli nie mają zadłużenia, to tak. A spółdzielnie 

niewidomych miały duże dofinansowania. Ta spółdzielnia, o której 

mówię, sprzedała nieruchomość,  członkowie uczciwie podzielili się 

zyskiem, każdy otrzymał kwotę w wysokości 10-15-krotności 

miesięcznej pensji. To nie były wielkie pieniądze, ale takie rozwiązanie 

dawało tym osobom poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego w obliczu 

przejścia na emeryturę. Są więc i takie decyzje. 

Pan Łuczyński pytał, co się dzieje z pracownikami likwidowanych spółdzielni. Bywa różnie. Bo 

jak przekształcają się w spółki, to dawni pracownicy spółdzielni zachowują zatrudnienie. 

Często dalej jest to samo kierownictwo , atmosfera, ten duch spółdzielczy nadal się tam 

unosi. Trzeba też jednak podkreślić, że obecnie ta atmosfera decydentów wokół spółdzielni 

nie jest dobra. 

JERZY JARSKI, prezes Fundacji WatchDogPfron: Ja tylko zastanawiam się, na ile można 

zdiagnozować ten stan jako anachroniczny, a na ile może on ulec ozdrowieniu, np. poprzez 

zastrzyk nowej myśli, idei. Mnie się marzy coś takiego, jak wolontariat realizowany przez 

menedżerów najwyższego szczebla, którzy udzielaliby prezesom spółdzielni konsultacji. 

Chodzi o to, żeby skorzystać z pewnego kapitału społecznego albo wręcz stworzyć kapitał, 

który mógłby służyć spółdzielniom. 

JANUSZ PASZKOWSKI: Różne są sposoby na to, aby uatrakcyjnić – jak 

mówi pani Katarzyna Styk – mało atrakcyjne dla młodych ludzi 

spółdzielnie. Ostanie dwa przykłady pochodzą z Hiszpanii i Francji. W 

ciągu 2 ostatnich latach w krajach tych zostały uchwalone ustawy 

o ekonomii społecznej, czego dotąd nie mieliśmy w Europie. Tam 

pomieszczono wszystko:  i wolontariat, i spółdzielczość, 

i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej po to, żeby między sobą się nie gryzły. Tutaj nie 

trzeba się antagonizować, a my się antagonizujemy. Mówimy – co dostali to, bo mają lepszą 

ustawę, a tamci nie dostali, bo mają gorszą ustawę. Prezes Szreter mówi o nieprzychylności, 

o tworzeniu złej aury wokół spółdzielni. Jeżeli mówi się o osobach niepełnosprawnych na 

otwartym rynku pracy, to mówi się o ułamku promila osób, które byłyby tym zainteresowane 

i które znajdują pracę na tym rynku. 

Natomiast jeśli mówimy rynku pracy osób niepełnosprawnych ogółem, to mówmy głównie 

o spółdzielniach i zakładach pracy chronionej, bo nie ma gdzie przyjąć tych ludzi do pracy na 

rynku otwartym.  



Rząd przeniósł ciężar rehabilitacji i utrzymania osób niepełnosprawnych na rodziny, nie 

dając nic w zamian. A rodziny albo nie będą potrafiły odnaleźć się w takiej sytuacji, albo 

będą się męczyć całymi latami albo będziemy mieć coraz częstsze wnioski o eutanazję. 

Proszę wyobrazić sobie 30 lat przy łóżku osoby, która kiedyś mogła na siebie zarobić, bo 

rodzina miała chałupnictwo w domu i zapracowała na niego i na rehabilitantkę a dzisiaj tego 

nie ma. Więc to jest problem. Mówimy o mirażach – mówmy o realiach. 

 

 

Czy PFRON może pomóc? 

 

MARTA GRZYMKOWSKA: Czy spółdzielniom w trudnej sytuacji finansowej mogą pomóc 

instytucje państwowe? Czy mają jakiekolwiek instrumenty? A może wystarczyłaby zmiana 

nastawienia i priorytetów w polityce społecznej, żeby tę sytuację naprawić? Do udziału w 

naszej dyskusji był zaproszony również PFRON, niestety jego przedstawiciele nie przyjęli 

zaproszenia. Czy są jakieś sposoby, by spółdzielniom skutecznie pomógł Fundusz? 

WIESŁAWA KOWALSKA: W obecnym stanie prawnym, zgodnie 

z art. 21 ustawy o rehabilitacji, przychodami PFRON-u są przede 

wszystkim wpłaty pracodawców, którzy zatrudniając co najmniej 

25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, nie 

wykazują 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Za każdą brakującą do osiągnięcia tego wskaźnika 

osobę pracodawcy dokonują miesięcznych wpłat na Fundusz w wysokości ok. 1600 zł. 

JERZY SZRETER: To kwota prawie dorównująca wysokości płacy 

minimalnej, mamy jeden z najwyższych w Europie poziomów 

obciążenia... 

 

 

WIESŁAWA KOWALSKA: I to są środki, które są m. in. przychodami 

PFRON-u (plus np. wpłaty dokonywane przez pracodawców 

prowadzących ZPCh pochodzące ze zwolnień podatkowych). Te środki 

Fundusz przekazuje na realizację zadań określonych w ustawie 

o rehabilitacji, samo dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników 



niepełnosprawnych pochłania ponad 3 mld zł. Należy jeszcze pamiętać, że oprócz środków 

pochodzących od pracodawców, budżet PFRON-u zasila dotacja stała z budżetu państwa, 

która wynosi obecnie ponad 700 mln zł. 

PFRON realizuje zadnia związane z obsługą  dofinansowań do wynagrodzeń pracowników 

niepełnosprawnych. Ponadto osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą 

refunduje obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

a niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za 

niepełnosprawnego domownika – składki na ubezpieczenia społeczne rolników (wypadkowe, 

chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe). Zadania te są zadaniami 

obligatoryjnymi, natomiast pozostałe określone w ustawie są zadaniami fakultatywnymi.  

Pracodawcy często podnoszą kwestie związane z finansowaniem przez PFRON zadań 

ustawowych. Bowiem ich zdaniem środki te powinny być wydatkowane na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, gdyż wpłaty na PFRON pochodzą w głównej 

mierze od pracodawców, którzy nie wykazują 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia 

osób niepełnosprawnych.  

Jednak ustawa wskazuje m. in., że środki PFRON-u są przekazywane samorządom 

wojewódzkim i powiatowym zgodnie z algorytmem i to samorządy w formie uchwał 

określają zadania (zarówno z rehabilitacji zawodowej jak i społecznej), na które przeznaczą 

pieniądze.  

Większość środków samorządy przeznaczają na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 

a pracodawcy często opowiadają się za tym, by tak nie było. Ale z drugiej strony, jeżeli osoba 

niepełnosprawna nie otrzyma dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego, czy protezy 

itd., to nie będzie mogła wyjść z domu do pracy. Jest to system naczyń połączonych. Środki 

PFRON powinny pozwolić na to, żeby wspomóc osobę niepełnosprawną zarówno 

w zakresie rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej – tak aby mogła znaleźć zatrudnienie 

i utrzymać się w nim.    

Nie sposób pominąć faktu, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, zadania na rzecz 

osób niepełnosprawnych są zadaniami własnymi jednostek samorządu i że środki z PFRON-u 

powinny być jedynie uzupełnieniem funduszy, które samorząd przeznacza na rzecz swoich 

niepełnosprawnych mieszkańców. Niestety przejęło się, że PFRON to antidotum na 

całokształt spraw związanych z niepełnosprawnością – od przedszkola poprzez szkołę, studia, 

aż do zatrudnienia. 

JERZY JARSKI: Ja zdecydowanie panią popieram, to rozszerzanie zadań i oczekiwań w 

stosunku do PFRON-u poza rehabilitację zawodową powoduje, że de facto opłata na PFRON 

ściągana z zakładów pracy, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób 

niepełnosprawnych staje się podatkiem. I prędzej czy później przyjdzie taki moment, że ktoś 



zaskarży ten system, ponieważ opłata na PFRON spełnia wszystkie warunki podatku, a to jest 

niekonstytucyjne. Jak na razie w ogóle nie ma takiej refleksji.  

JERZY SZRETER: Często formułuje się pretensje pod adresem PFRON-u, 

ale to nie on jest winien. To jest kasa, która działa mniej lub bardziej 

sprawnie, zgodnie z przepisami uchwalonymi przez Parlament. Sam 

PFRON może odpowiadać tylko za sprawność wykonywania swoich 

zadań, a nie za to, że wydaje pieniądze na ten czy inny cel. Warto o tym 

pamiętać. 

Jakiś czas temu odbyła się konferencja przedstawicieli tego typu funduszy z różnych krajów 

organizowana przez PFRON. I co było ciekawe? Dla wszystkich tych podmiotów problemem 

było to, że tam gdzie istnieje fundusz, inni się wyłączają się z działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych. A to jest oczywiste nieporozumienie, gdyż w świetle Konwencji ONZ, 

którą przyjęliśmy, osoba niepełnosprawna jest po pierwsze pełnoprawnym obywatelem i ma 

prawo do wszystkich  świadczeń, jak każdy inny obywatel. Jedynie dodatkowe wydatki 

powinien ponosić PFRON, ale podstawowe powinny być ponoszone w ramach budżetów 

pozostałych instytucji państwowych i samorządowych.  

Natomiast odpowiedź na pytanie, czy spółdzielnia może doczekać się szczególnego 

traktowania w ramach tego systemu, jest trudna. Trudno wyobrazić sobie preferencje 

tylko za to, że dany podmiot jest spółdzielnią. 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ale są takie przykłady w Europie, tylko u nas tego typu 

rozwiązań nie ma. 

 

 

JERZY SZRETER: Jeśli byłyby ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw 

o spółdzielczej formie własności, to byłaby też podstawa do tego, żeby 

majątek powstały w wyniku tych ulg był rzeczywiście niepodzielny. Bo w 

tej chwili, jeśli nie ma żadnych ulg „za spółdzielczość”, nie ma też żadnej 

podstawy żeby w razie pomysłu likwidacji, o którym mówiłem, 

powiedzieć – ta część majątku jest niepodzielna, bo powstała w wyniku 

takich czy innych preferencji.  

Czasami jak niektóre spółdzielnie się przekształcają, to w praktyce wygląda to tak, że 

„nieboszczka PRL” wybudowała budynek, a spółdzielcy się na nim uwłaszczyli, sprzedali go 

i podzielili zysk. Jest to poważny problem. 



Tylko pozostaje też pewna trudność intelektualna w znalezieniu tego rozwiązania. Proszę 

sobie wyobrazić taką sytuację: państwo rezygnuje z podatku CIT od spółdzielni pod 

warunkiem przeznaczenia tej kwoty na inwestycje. Tylko że kto płaci podatek CIT? Ten kto 

ma zyski. Tymczasem Większość spółdzielni inwalidów i niewidomych nie ma zysków. 

Problem polega więc na tym, żeby pomóc nie tym, którzy mają duży zysk, choć to też nie jest 

szkodliwe, ale tym, którzy najbardziej potrzebują tego wsparcia. Jest to jednak jakieś 

rozwiązanie, chociaż wiara w jego efektywność wydaje się niewielka, bo trzeba mieć 

poczucie realiów.  

MARTA GRZYMKOWSKA: Mam pytanie do pana Pawła Łuczyńskiego, jak pan – jako 

ekonomista – ocenia mechanizmy preferencji dla spółdzielni w ustroju wolnorynkowym? 

PAWEŁ ŁUCZYŃSKI: Ciężko jest cofać się z drogi raz objętej. Poza tym cała 

Europa idzie w kierunku obalania barier przepływu kapitału, przepływu 

ludzi, swobody działalności gospodarczej, równości podmiotów itd. 

I dlatego trudno znaleźć tu dobre rozwiązania, ale można i należy szukać. 

Dziś mamy punkt startu, bo tylko niewielki odsetek spółdzielni inwalidów 

i niewidomych osiąga zysk. Ale gdyby wprowadzić prawo, zgodnie 

z którym za rok, dwa czy pięć wszystko, co dana spółdzielnia zarobi, zostałoby w jej 

budżecie, nie wiem czy spółdzielnie nie zaczęłyby być zyskowne.  

Poza tym, to nie jest tak, że takich rozwiązań nie ma. Są chociażby specjalne strefy 

ekonomiczne i wyobrażam sobie wprowadzenie podobnych stref dla zakładów 

zatrudniających osoby niepełnosprawne. Jak miałoby to działać? Jak wiadomo cała 

infrastruktura ZPCh jest kosztowna. Natomiast mógłby powstać wydzielony teren dla 

zakładów rynku chronionego, w tym spółdzielni, w którym obowiązywałyby specyficzne 

zasady. Tacy pracodawcy mieliby np. jednego głównego księgowego, mógłby powstać swego 

rodzaju inkubator przedsiębiorczości. Poza rym warto by było działać na rzecz elastycznego 

zatrudnienia, bardzo trudno przewalczyć ten temat w stosunku do osób niepełnosprawnych, 

bo cały system dotacji opiera się na zatrudnieniu etatowym. Co jeśli przedsiębiorca chce 

zaoferować takiej osobie pracę, ale jedynie na jakiś konkretny okres, a potem chętnie 

„przekazałby” takiego pracownika do firmy obok? 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ja mam jeszcze taką uwagę jako wieloletni prezes 

spółdzielni. Płaciliśmy na PFRON duże opłaty, bez żadnej świadomości, że 

to może do nas wrócić np. jako środki na tworzenie miejsc pracy w naszej 

spółdzielni. Chciałbym dostać z PFRON-u pieniądze na utworzenie 

jednego czy kilku stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Problem 

jest taki, że aby dostać dofinansowanie za stworzenie miejsca pracy, to 

trzeba najpierw zainwestować własne środki. A jak spółdzielnia nie ma zysku, to takich 

środków nie ma, jeśli wręcz ma długi, to nie dostanie żadnego kredytu w banku. 



Rozwiązaniem mógłby być wydzielony fundusz, tak jak istnieje fundusz na zakładanie 

spółdzielni socjalnych. 

MARTA GRZYMKOWSKA: A jakie rozwiązania stosowane są w innych krajach Unii 

Europejskiej? 

JANUSZ PASZKOWSKI: Rozwiązania są bardzo różne w zależności od tego, 

w jaki sposób w danym kraju pochodzi się do spółdzielczości. Na 

Zachodzie podkreśla się, że małe i średnie przedsiębiorstwa są bazą dla 

dobrobytu. Wychodząc z takiego założenia trzeba je hołubić. Średnio 

w Europie sektor MŚP tworzy ponad 6% PKB, w Polsce – 0,8%. Jest to 

żyła złota, bo 6% PBK to bardzo dużo.  

A jakie są rozwiązania sprzyjające zatrudnieniu osób niepełnosprawnych? Przykładowo we 

Włoszech nie dofinansowuje się wprost spółdzielni, ale trenerów aktywności zawodowej. 

Tacy trenerzy mają za zadanie wyszukanie pracy, przygotowanie do niej osoby 

niepełnosprawnej i wspieranie jej przez rok. Funkcjonują tam również organizacje wsparcia, 

które pomagają podopiecznym i organizacjom spółdzielczym w rozwijaniu miejsc pracy. 

Z tym że podejście włoskie jest inne niż polskie, bo nie funkcjonują tam spółdzielnie 

inwalidów i niewidomych, tylko spółdzielnie osób, które nie poradziłyby sobie na wolnym 

rynku pracy, w tym np. ludzi starszych. Jest to spółdzielnia typu socjalnego i to są 

rozwiązania, które można by było u nas wprowadzać. Z tym że u nas dobrej aury dla 

spółdzielczości nie ma i długo jeszcze nie będzie.   Natomiast tam jest, dlatego tak się to 

dzieje. 



Wyzwania przyszłości 

 

MARTA GRZYMKOWSKA: Zdiagnozowaliśmy już kilka przyczyn złej sytuacji spółdzielni, padły 

też pomysły na uzdrowienie sytuacji. Chciałabym teraz poprosić wszystkich państwa 

o podsumowanie swoich wypowiedzi. 

JERZY SZRETER: Po pierwsze postulowałbym odstąpienie od zasady 

równości sektorów wobec nierówności warunków funkcjonowania 

spółdzielczych i nie spółdzielczych podmiotów. 

Po drugie – w związku z tym należy poszukiwać rozwiązań specyficznych 

dla spółdzielczości inwalidów i niewidomych. Ulga w podatku 

dochodowym jest pewnym rozwiązaniem, zwłaszcza że propozycja ta 

oparta jest na stwierdzeniu, że spółdzielnie lepiej wywiązują się z funkcji społecznej 

i rehabilitacyjnej niż przeciętny ZPCh. Przy czym chciałbym podkreślić, że nie oskarżam 

nikogo, bo są dobre prywatne zakłady pracy chronionej, są też marne spółdzielnie, mówię 

tylko o pewnej rzeczywistości statystycznej. 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ja wyjdę od stwierdzenia potwierdzonego 

statystycznie, że spółdzielnie, w tym spółdzielnie inwalidów 

i niewidomych, w Polsce i Europie z kryzysem poradziły sobie 

zdecydowanie lepiej niż inne podmioty, dzięki temu, że mają pewną 

tradycję i przywiązanie do miejsc pracy, silny jest tam kult pracy, 

a naczelnym celem nie jest osiągnięcie zysku. 

Widzę szansę w rozwiązaniach organizacyjnych, które można wprowadzić do spółdzielni 

inwalidów i niewidomych, i które już kiedyś w tych spółdzielniach funkcjonowały. 

Generowało to odpowiedzialność pracodawcy za pracowników i pracowników za miejsca 

pracy. Niemal w całej Europie bardzo się o to dba, a państwa mają na ten sektor bardzo duży 

wpływ poprzez dofinansowania i udzielanie wsparcia. U nas się tego nie widzi i nie ma 

specjalnej ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych. 

JERZY JARSKI: Ja myślę, że ta cała sytuacja jest funkcją pewnego kryzysu kapitału 

społecznego, z którym zmagamy się w Polsce, a który dotyczy także podejścia do osób 

niepełnosprawnych. Przyczyny są różnego rodzaju, planujemy zorganizowanie dyskusji na 

temat klientyzmu organizacji pozarządowych, bo okazuje się, że wszystkie organizacje, 

które zajmują się niepełnosprawnymi, wiszą na klamce PFRON-u. My jesteśmy jedyną, 

która pozwala sobie na to, żeby być „psem stróżującym”, ale to nie PFRON jest źródłem złej 

sytuacji spółdzielni. 



Źródłem jest brak dobrej atmosfery, dobrego klimatu. Tu padają znakomite pomysły, 

przykłady z Unii Europejskiej, idea utworzenia specjalnej strefy dla ZPCh… Przecież takie 

inicjatywy powinny wychodzić od organizacji pozarządowych! Tego nie ma. Ale to nie jedyny 

problem. 

Kilkakrotnie oglądałem transmisje online z obrad sejmowej Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny i byłem przerażony poziomem dyskusji. Było tam kilka osób z organizacji 

pozarządowych, które poruszały ważne kwestie, chociażby była już wiceprezes PFRON-u, 

dr Agnieszka Kloskowska-Dudzińska. Ale przeważała rutyna posłów, krągłosłowość, 

poczucie zadowolenia. Ci ludzie sami niczego nie wymyślą dla tej sprawy, trzeba ich do 

tego przymusić. Dlatego ja uważam, że przyczyna tkwi w niskim kapitale społecznym 

i w klientyzmie całej otoczki społecznej wokół osób niepełnosprawnych.  

PAWEŁ ŁUCZYŃSKI: Ja myślę, że naprawdę potrzebujemy zmiany 

patrzenia. Dzisiaj, kiedy prognozy demograficzne pokazują, jak 

gigantyczne problemy będziemy mieć za kilkanaście-kilkadziesiąt lat, 

szczególnie ważna jest dbałość o to, aby aktywizować wszystkich, w tym 

osoby niepełnosprawne. 

Wszyscy politycy mają wypisane na sztandarach, że chcą pomoc tej grupie 

społecznej, ale pomoc nie polega na tym, żeby dać pieniądze, ale żeby człowiek mógł 

uczestniczyć w życiu społecznym, a w zawodowym w szczególności. Dlatego że w ten sposób 

on ma możliwość się rozwijać, tworzyć rodzinę, zaspokajać swoje potrzeby. Trzeba liczyć to 

w rachunku ciągnionym i pokazywać wszystkie koszty tego, co dzisiaj się dzieje. Bo my 

czasem oszczędzamy w jednym miejscu, żeby za chwilę w innym miejscu wydać 2-3 razy 

więcej. I dlatego myślę, że nie można sobie pozwolić na zmniejszenie liczby miejsc pracy. 

Ponadto trzeba absolutnie poprawić przygotowanie zawodowe osób niepełnosprawnych. Te 

dotacje mogą iść nie tylko na tworzenie miejsc pracy, ale także na szkolenia, by pracownik 

niepełnosprawny był przygotowany do potrzeb rynku pracy, do potrzeb konkretnego 

pracodawcy. 

Dzisiaj miejsce pracy staje się coraz droższe, rzeczywiste koszty miejsca pracy są dużo 

wyższe niż dotacja. Ja osobiście uważam, że trzeba sprzyjać przepływowi know-how, bo 

mam wrażenie, że mimo wszystko mamy system szalenie zdecentralizowany, ale przy tym 

nierówny. W jednej gminie, powiecie czy województwie przeznacza się na potrzeby osób 

z niepełnosprawnością wielokrotnie mniej niż w innej jednostce. Coś trzeba z tym zrobić. 

Albo system alokacji środków jest wadliwy, albo po prostu brakuje tej tkanki społecznej, być 

może też podmiotów, które dawałyby sygnały, że tu i tu trzeba wejść z taką i taką pomocą. 

 

 



JERZY SZRETER: Często wynika to z tego, że biedny samorząd nie daje na 

to środków, a bogaty daje. 

 

 

PAWEŁ ŁUCZYŃSKI: Tak, często wynika to także z przyczyn czysto 

ekonomicznych. Samorządy mają olbrzymi problem, generalnie 

w województwie mazowieckim na palcach jednej ręki można policzyć 

gminy, które nie korzystają z kredytów, większość jest mocno zadłużona. 

Więc w momencie, kiedy czują oddech fiskusa, bo muszą zmniejszyć 

zadłużenie, tak, by nie przekroczyć ustalonych limitów, to nie mogą 

zwiększać wydatków. 

Ale generalnie trzeba szukać rozwiązań, które nie są sprzeczne z prawem UE, a wręcz 

przeciwnie – mają swoje oparcie w tym prawie i praktyce. A też prawo europejskie jest 

i przez nas tworzone, my tam mamy swoich reprezentantów, i jeżeli dziś czegoś w prawie 

europejskim nie ma, to nie znaczy, że nie może to być wprowadzone za 5 czy 8 lat. 

Wyzwania są naprawdę dramatyczne. Nie da się wyrwać czynnika pracy z całego procesu 

edukacji i całego procesu życiowego. Samorząd teoretycznie jest najbliżej beneficjenta, więc 

kanał samorządowy wydaje się najbardziej atrakcyjny pod względem dopływu środków. 

Kanał centralny nie zawsze wszystko uwzględni. I dlatego wzmacniałbym kanał 

samorządowy, ale na takiej zasadzie, że środki są wydzielone i nie można ich na co innego 

przeznaczyć. 

Należy także pokazywać koszty zaniechań. Bo dziś pokazujemy tylko koszty wprowadzenia 

pewnych rozwiązań. 

ARTUR WALO: Ja tu nawiążę do zatrudniania osób młodych. Ja bym 

chętnie zatrudnił teraz nawet dwie takie osoby, ale ze względu na 

rygory finansowe nie mogę. Ale jeżeli byłaby jakaś specjalna dotacja 

związana z tym, że zwiększam zatrudnienie, to wtedy bym się pewnie 

zdecydował.  Dla osób niepełnosprawnych z wykształceniem wyższym np. 

z zarządzania produkcją czy marketingu chętnie szerzej otworzyłbym 

drzwi. Natomiast spółdzielnie muszą generować jakiś zysk, dopiero wtedy można myśleć 

o zwiększaniu zatrudnienia. 

JANUSZ PASZKOWSKI: To jest genialna uwaga! Gdyby PFRON z pieniędzy, 

które zbiera jako haracz i podatek, bo ja inaczej tego nie nazywam, mógł 

dać dotację na rozwój młodego człowieka w tej spółdzielni… Ale nie na 

zasadzie „najpierw zatrudnij, a my ci potem zwrócimy środki, przy czym 



nie całość, tylko część”. Takie rozwiązanie sprawiłoby, że miejsca pracy w spółdzielniach 

stałyby się bardziej atrakcyjne dla młodych. 

ARTUR WALO: Myślę, że jako firma jesteśmy atrakcyjni, bo mamy 

produkty na wysokim poziomie, sprzedajemy je zarówno w Polsce, jak 

i za granicą, posiadamy nowoczesne technologie, także myślę, że młode 

osoby niepełnosprawne na pewno byłyby chętne do pracy u nas. 

Natomiast w tej chwili zmierzamy do tego, żeby ograniczyć zatrudnienie, 

zwiększyć zyski i wejść z nowymi produktami na rynek. 

 Chciałem jeszcze podkreśli, że jeśli mówimy o spółdzielniach funkcjonujących za granicą, 

powinniśmy pamiętać, że one cały czas funkcjonowały na rynku konkurencyjnym. U nas ten 

rynek działa od 25 lat, a przez prawie 50 lat go nie było. To nie jest ewolucja, to jest skok, 

a spółdzielnie nie są w stanie tak szybko się przystosować. Tam przeważa inna mentalność, 

pracownicy są przesiąknięci duchem spółdzielczości. 

JERZY SZRETER: Ale zarazem o to chodzi. 

 

 

 

ARTUR WALO: Ja mówię o tym negatywnym aspekcie.  

 

 

 

JERZY SZRETER: Ale to jest wartość, choć niekoniecznie wygodna dla 

zarządzającego. Na marginesie kiedyś we Włoszech był monopol na 

zawód telefonisty, który był zarezerwowany dla osób niewidomych. 

 

 

WIESŁAWA KOWALSKA: Jeżeli chodzi o rozwiązania, które funkcjonują 

we Włoszech, bardzo silny akcent jest tam położony na zatrudnienie 

wspomagane. U nas też trwają pracę nad wprowadzeniem takiego 

instrumenty ustawy. Zatrudnieniem wspomaganym mają być objęte 

osoby, których niepełnosprawność skutkuje całkowitym lub znacznym 

ograniczeniem możliwości samodzielnego znalezienie pracy 

i utrzymania się w zatrudnieniu. 



Natomiast jeśli chodzi w ogóle o miejsca pracy, to ich liczba zależy od sytuacji gospodarczej 

naszego kraju. Jeżeli przemysł będzie się rozwijał, to będą tworzone miejsca pracy, także dla 

osób niepełnosprawnych. 

Jeżeli chodzi o szkolenia, też powinny być one dostosowane do potrzeb rynku pracy. 

W przeszłości zrezygnowano ze szkolnictwa zawodowego (zlikwidowano szkoły zawodowe 

bądź w ich miejsce zostały utworzone szkoły ogólnokształcące), czego skutki są odczuwalne 

obecnie.  

Na szkolenia przeznaczane środki PFRON-u. Realizowane są programy celowe Student 

i Junior. Finansowane są również koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, 

a także szkolenia osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 

jako bezrobotni. 

JANUSZ PASZKOWSKI: Ale przez lata zlikwidowano całą infrastrukturę 

edukacyjną, która funkcjonowała w ramach spółdzielczości pracy. 

52 szkoły, które przygotowywały do pracy osoby niepełnosprawne, 

wycięto w pień. A istniały przecież specjalnie przygotowane budynki, 

warsztaty, dziś odtworzenie tego jest niemożliwe. 

 

WIESŁAWA KOWALSKA: Ja zwróciłabym jeszcze uwagę na kwestie 

świadomości osób, które bezpośrednio stykają się z tematem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych i mają na to wpływ. Spotykam 

się z sytuacjami, gdy lekarz odmawia wpisania do orzeczenia 

sformułowania „całkowita niezdolność do pracy”, bo uważa, że taki 

zapis zamykałby danej osobie drogę do jakiegokolwiek zatrudnienia. 

Albo 19-letnia uczennica szkoły zawodowej odbywająca praktyki nauki zawodu u pracodawcy 

dostarcza orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, po czym jest pozbawiana 

możliwości kontynuowania tych praktyk, bowiem pracodawca jest przekonany, że nie ma 

prawa jej zatrudniać. 

A jeśli chodzi o środki PFRON-u alokowane do samorządów, to one są przekazywane według 

specjalnego algorytmu, pod uwagę brana jest liczba osób niepełnosprawnych w powiecie 

i liczba niepełnosprawnych bezrobotnych. Natomiast tam też są różne czynniki społeczne, bo 

funkcjonują jeszcze powiatowe rady konsultacyjne, które są organem pomocniczym starosty. 

Tutaj też nie mamy większego wpływu. Trudno jest stworzyć przepisy, które byłyby 

ukierunkowane tylko na wsparcie spółdzielczości inwalidów i niewidomych. 

Jeżeli  chodzi o środki PFRON-u przekazywane do samorządów, to znajdują się one 

w wyłącznej dyspozycji powiatu, który rozdziela je na realizację poszczególnych zadań 

ustawowych – w zależności od potrzeb danego powiatu. Tak więc wysokość środków jaka 

zostanie przyznana poszczególnym jednostkom organizacyjnym powiatu na realizację zadań 



z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej uzależniona jest od kwoty, jaka zostanie 

przewidziana w uchwale poszczególnych rad powiatu. Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej nie ma tu żadnego wpływu na podział środków z Funduszu. Trudno jest stworzyć 

przepisy, które byłyby ukierunkowane tylko na wsparcie spółdzielczości inwalidów 

i niewidomych. 

JANUSZ PASZKOWSKI: Powinny być przepisy ogólne uchwalone przez 

Parlament, które dopuszczają szereg działań na różnych szczeblach – 

powiatu, gminy, spółdzielni dają dużą swobodę w dysponowaniu 

otrzymanymi środkami. U nas jest to bardzo uszczegółowione, w Unii – 

o wiele bardziej zliberalizowane. Czasem jesteśmy bardziej papiescy niż 

sam papież.  

KATARZYNA STYK: Odnosząc się raz jeszcze do sposobu wydatkowania 

środków przez samorządy, chciałam dodać, że w planach prac 

Najwyższej Izby Kontroli na bieżący rok jest ocena skuteczności 

wykorzystania środków PFRON przekazywanych samorządom 

powiatowym. Informacja o wynikach tej kontroli powinna pojawić się 

na początku przyszłego roku. 

Natomiast podsumowując dzisiejsze spotkanie chcę podziękować za zaproszenie do udziału 

w nim przedstawicieli Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Dobrze, że sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy stała się przedmiotem dyskusji.  

Sytuacja ta jest przez Biuro stale monitorowana i analizowana. Mamy świadomość, że nie 

wszystkie osoby niepełnosprawne znajdą zatrudnienie na rynku otwartym, bo oczywiście 

są takie osoby, które z różnych względów będą mogły znaleźć pracę tylko na chronionym 

rynku pracy.  

Na chwilę jeszcze powrócę do statystyk, bo rzeczywistość jest taka, że liczba zakładów pracy 

chronionej maleje. Należy jednak zauważyć, że rośnie przeciętna liczba zatrudnionych w nich 

osób niepełnosprawnych. W stosunku do grudnia 2008 roku średnia liczba osób 

niepełnosprawnych przypadających na jeden zakład pracy chronionej wzrosła z 80 do 118, co 

oznacza, że funkcjonujące na rynku pracy zakłady zwiększyły zatrudnienie w analizowanym 

okresie. 

Wydaje się, że poddając pod dyskusję oraz analizując temat spółdzielczości i całego 

chronionego rynku pracy powinniśmy spojrzeć na dobre przykłady spółdzielni i innych 

pracodawców, reprezentujących ten rynek. Na podstawie obserwacji ich funkcjonowania 

oraz biorąc pod uwagę europejskie przykłady pozytywnych rozwiązań można wyciągnąć 

odpowiednie wnioski i formułować zalecenia. 

 


