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Wstęp

Od paru miesięcy trwa publiczna debata nad proponowanymi zmianami do 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych. Rząd deklaruje projekt nowelizacji ustawy o za-
trudnieniu osób niepełnosprawnych, który otworzy cały rynek pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Sposobem na to mają być m.in.: równy dla wszystkich do-
stęp do dofinansowania kosztów pracy – zarówno dla zakładów pracy chronio-
nej, jak i pracodawców z otwartego rynku pracy, prostsze zasady refundowania 
kosztów pracy dla firm zatrudniających niepełnosprawnych i większe możliwości 
uzyskania zwrotu kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 
a także zlikwidowanie dotychczasowych ograniczeń wykluczających dofinan-
sowanie dla niepełnosprawnych pracowników, którzy mają ustalone prawo do 
emerytury1. 
Równocześnie w maju 2008 r. powstał projekt nowelizacji o rentach i emerytu-
rach, który proponuje zniesienie limitów zarobkowych osób, posiadających pra-
wo do renty z tytułu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy. Ma to wpły-
nąć na aktywizację zawodową tych osób i zmotywować je do powrotu na rynek 
pracy czy też do kontynuowania pracy. Jak wiadomo, ustawa z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach zawiera  szereg przepisów, które do tej pory nie 
tylko utrudniały osobom niepełnosprawnym podjęcie jakiejkolwiek pracy (także 
poza otwartym rynkiem pracy), ale przede wszystkim zniechęcały. Zgodnie z tymi 
przepisami renta z tytułu niezdolności do pracy ulega zmniejszeniu, jeżeli dana 
osoba osiąga przychód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie 
przekraczający 130% tego wynagrodzenia. Jeżeli zarabia powyżej 130% prze-
ciętnego wynagrodzenia, to prawo do renty ulega zawieszeniu. Te limity stano-
wią barierę do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. 

1 Nowelizacja ustawy wynika z konieczności dostosowania naszego systemu do przepisów unijnych regulujących pomoc dla 
pracodawców. Zmiany muszą wejść w życie od 1 stycznia 2009 r.

Planowane działania na rzecz osób niepełnosprawnych będą miały charakter 
dwubiegunowy – będą skierowane zarówno bezpośrednio do niepełnospraw-
nych bezrobotnych, jak i pracodawców, którym łatwej będzie tworzyć dla nich 
miejsca pracy. Takie są założenia. Jednak w środowisku osób niepełnospraw-
nych i instytucji wspierających tę grupę nie brakuje komentarzy, że proponowa-
ne zmiany zaszkodzą przede wszystkim samym niepełnosprawnym (zwłaszcza 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, dla których nie ma miejsc pracy 
na otwartym rynku) i osłabią zakłady pracy chronionej – mniejsze dofinanso-
wanie na pracowników oznacza dla nich zmniejszenie zatrudnienia. Zdaniem 
ekspertów jednak proponowane zmiany  to szansa na to, aby rynek pracy był 
dostępny dla wszystkich osób niepełnosprawnych, bo każdemu pracodawcy bę-
dzie się opłacało ich zatrudnić.
W ramach toczącej się wokół tych ustaw dyskusji październikowy numer biulety-
nu poświęcamy właśnie osobom niepełnosprawnym, bo w związku z planowa-
nymi zmianami warto zastanowić się, jakie możliwości zatrudnienia stwarza tym 
osobom rynek pracy. 

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy jest dynamiczna, tak jak dyna-
micznie zmienia się w Polsce bezrobocie. W sierpniu 2008 r. stopa bezrobocia 
wyniosła 9,3%, zachowując tendencję spadkową w 10 województwach (taką 
informację podało we wrześniu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na swojej 
stronie internetowej2). I choć badania Głównego Urzędu Statystycznego3 dowo-
dzą, że w ostatnich latach mają miejsce bardzo pozytywne procesy, jak wzrost 
liczby pracujących i spadek bezrobocia w miastach, to nadal rośnie liczba osób 

2 http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=339&news_id=1306
3 http://www.kpp.org.pl/popup.htmk?action=pa&ida=6752
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biernych zawodowo. Wśród nich są niepełnosprawni, którym znacznie trudniej 
jest znaleźć pracę.  Dlaczego tak się dzieje? 
Analizując dane z ostatnich lat dotyczące liczby bezrobotnych, zatrudnionych 
i biernych zawodowo, można zaobserwować na polskim rynku pracy następują-
cy mechanizm: systematycznie spada bezrobocie, a liczba miejsc pracy rośnie. 
Jednak warto zauważyć, że spadek bezrobocia jest większy niż liczba nowych 
miejsc pracy. Do tego część osób traci status osoby bezrobotnej i zasila szeregi 
osób biernych zawodowo. Ten mechanizm dobrze obrazuje poniższy rysunek, 
który pokazuje aktywność na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2006. 
Większość osób biernych zawodowo, bez względu na to, czy mają orzeczony 
stopień niepełnosprawności, pozostaje od dawna poza rynkiem pracy. Obecnie 
osoby te stały się prawdziwym wyzwaniem dla instytucji rynku pracy. Ci, którym 
było najłatwiej pomóc (krótkotrwale bezrobotni) już dawno znaleźli sobie pracę, 

korzystając z sytuacji, w której rynek pracy przekształcił się w rynek pracownika 
(oczywiście w niektórych segmentach). Dotyczy to także osób niepełnospraw-
nych, zwłaszcza z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dla 
których od 2004 roku powstaje coraz więcej możliwości podjęcia zatrudnienia, 
m.in. za pośrednictwem programów unijnych. 
W Polsce nadal jednak wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnospraw-
nych jest dwa razy niższy niż w krajach Unii Europejskiej. Z danych zebranych 
w Badaniach Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) Głównego Urzędu Sta-
tystycznego z 2007 roku wynika, że zaledwie 22,6% niepełnosprawnych w wie-
ku produkcyjnym jest aktywnych zawodowo, podczas gdy średnia w krajach Unii 
Europejskiej to 50%4. Według szacunków europejskich ekspertów ds. zatrudnie-
nia osób niepełnosprawnych obecnie w Unii Europejskiej można wprowadzić 
na rynek pracy dodatkowo od 2 do 3,5 mln niepełnosprawnych pracowników 
(w Polsce zatrudnienie niepełnosprawnych zwiększyłoby się do 33-48%), co 
oznacza wykonanie 10-25% planu zwiększenia zatrudnienia przewidywanego 
przez Agendę Lizbońską. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest 
podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Usługi rynku pracy

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wymaga 
od instytucji rynku pracy szeregu działań przygotowujących ich klienta do pod-
jęcia zatrudnienia. Znane z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy usługi, takie jak pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, planowanie 
rozwoju zawodowego, organizacja szkoleń czy też pomoc w aktywnym poszuki-
waniu pracy, są punktem wyjścia w projektowaniu działań dla osób długotrwa-

4 Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w 2007 roku, http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-
w-liczbach/opracowania-analityczno-tabelary/
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le bezrobotnych. Ważne jest jednak, aby ich użycie przynosiło wymierny efekt 
w postaci trwałego powrotu bezrobotnego na rynek pracy. 
Sprawdzonym sposobem na łączenie wszystkich usług rynku pracy w świadcze-
niu kompleksowego wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych jest działalność 
agencji zatrudnienia. W Polsce istnieje wiele agencji wyspecjalizowanych pod 
kątem danego klienta, także osób niepełnosprawnych. Każda z nich ma swoją 
misję i cel, własne sprawdzone narzędzia i formy pracy, ale to co ich łączy, to 
kompleksowa  pomoc osobie niepełnosprawnej w wyborze dalszej ścieżki karie-
ry zawodowej. Modelowa droga jaką klient ma możliwość przejść we współpra-
cy z agencją zatrudnienia przedstawiona została na schemacie obok.5

Z takiej kompleksowej pomocy osoby niepełnosprawne mogą korzystać np. 
w Warszawie, w Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych działającym przy 
Fundacji TUS, czy też w Lublinie w  Agencji Zatrudnienia Osób Niepełnospraw-
nych przy Fundacji Fuga Mundi. Więcej na ten temat można przeczytać w publi-
kacji  Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz 
grup defaworyzowanych I. Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, rozdział: Agencje Za-
trudnienia dla osób niepełnosprawnych.6

Gdy agencja zatrudnienia to za mało

Wspomniany kompleksowy model pracy agencji zatrudnienia z osobami niepeł-
nosprawnymi przygotowuje je do powrotu na rynek pracy. Niestety, nie zawsze 
może być to otwarty rynek pracy. Osoby ze znacznym stopniem niepełnospraw-
ności mają duży problem z odnalezieniem się w „tradycyjnej” formie zatrudnie-
nia. Polski rynek pracy nie jest jeszcze wystarczająco przygotowany, aby tworzyć 
miejsca pracy dostosowane do potrzeb takich osób, na przykład z zaburzeniami 

5 Model pochodzi z publikacji Jak odnaleźć się na rynku pracy? Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych, I. 
Gosk, M. Huszcza, M. Klaus, FISE, Warszawa 2006

6 http://www.bezrobocie.org.pl/files/1bezrobocie.org.pl/public/publikacje_fise/20070103_publikacja.pdf
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i chorobami psychicznymi. Mimo, że instrumenty rynku pracy są wciąż dosko-
nalone, tak aby były jak najbardziej dostosowane do potrzeb swoich odbiorców, 
to nadal nie są na tyle skuteczne, by zwiększać zatrudnienie wśród biernych za-
wodowo. Możemy jednak obserwować pierwsze próby inicjatyw, które są „prze-
dłużeniem” działań agencji zatrudnienia. Mam tu na myśli pączkujące na pol-
skim rynku przedsiębiorstwa społeczne, tworzone zazwyczaj przy organizacjach 
pozarządowych lub z ich inicjatywy, w których zatrudnienie znajduje wiele osób 
z grup defaworyzowanych, w tym osoby niepełnosprawne. Jest to jeden ze spo-
sobów, sprawdzony z powodzeniem m.in w Wielkiej Brytanii i we Włoszech, i od-
powiadający na palący problem polskiego rynku pracy, jakim jest brak wzrostu 
zatrudnienia wśród grup wykluczonych (w tym osób niepełnosprawnych, zwłasz-
cza z lekkim i znacznym stopniem niepełnosprawności). 

Co to jest przedsiębiorstwo społeczne?

Już sama nazwa narzuca podstawowe skojarzenia: przedsiębiorstwo, przedsię-
biorczość czyli  element ekonomiczny i rynkowy, słowo „społeczne” wiąże się 
z nastawieniem na kapitał  ludzi i, być może, skoncentrowaniem na pomocni-
czości. Można się zastanawiać w jaki sposób przedsiębiorstwo może być nasta-
wione na ludzi i jednocześnie generować zysk w oparciu o zasady rynku usług 
czy też dóbr. Tak działa sektor ekonomii społecznej, której kluczowym ogniwem 
jest właśnie przedsiębiorstwo społeczne. Jego funkcją nie jest tylko wytwarzanie 
określonych dóbr i usług, ale przede wszystkim mobilizacja kapitału społeczne-
go, generowanie innowacyjności i poszerzanie rynku przez włączanie do niego 
osób z grup wykluczonych, w tym osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwo 
społeczne jest cząstką gospodarki rynkowej, ale specyficzną, bowiem lokują-
cą swoją misję i cele poza rynkiem. Uczestniczy w gospodarce rynkowej, ale 
według specyficznych reguł, co różni je od przedsiębiorstwa prywatnego.( …) 
Oczywiście przedsiębiorstwo takie nie może być dominującą formą gospodarki 
rynkowej, ale jest niezbędne jako forma uzupełniająca, komplementarna, bez 

której rynek prowadzi do masowego wykluczenia i samozwężenia. Celem przed-
siębiorstw społecznych nie jest rynkowa ekspansja, ale bez nich z czasem rynek 
nie może się rozszerzać i rozwijać.7

A zatem na komercyjnym rynku dóbr i usług znalazła się przestrzeń dla grup wy-
kluczonych, które mogą podjąć zatrudnienie i w pełni uczestniczyć w życiu spo-
łeczno-zawodowym, co w wielu przypadkach jest najlepszą formą rehabilitacji.  

Cechy przedsiębiorstwa społecznego

Jak już wspomniałam przedsiębiorstwo społeczne to podstawowy element eko-
nomii społecznej. Można przypisać mu szereg cech, charakterystycznych czy 
wręcz kluczowych dla tej formy działalności na rynku pracy, sprowadzających się 
do dwóch zasadniczych typów kryteriów:8

A. Kryteria ekonomiczne
czy organizacja oferuje płatną pracę? A

czy organizacja podejmuje znaczące ryzyko ekonomiczne? A

czy organizacja ma charakter autonomiczny? A

czy organizacja prowadzi działalność komercyjną? A

B. Kryteria społeczne
czy organizacja została założona przez obywateli? A

czy proces decyzyjny jest niezależny od interesów zewnętrznych? A

czy organizacja ma partycypacyjny styl zarządzania w miejscu pracy? A

czy zysk nie jest dystrybuowany poza organizację? A

czy organizacja przynosi wyraźne korzyści społeczne? A

Tak więc przedsiębiorstwo społeczne łączy trzeci sektor z sektorem prywatnym, 
stając się tym samym jedną z ważnych instytucjonalnych form powiązania 

7 J. Hausner (red.), Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, MSAP, Kraków 2008
8 Opracowano w ramach projektu EMES (The Emergence of Social Enterprises in Europe) w: M. Alken, Przedsiębiorstwo społecz-

ne w ekonomii społecznej. Rozwiązania brytyjskie na tle tradycji europejskiej, Trzeci Sektor nr 2, 2005
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społeczeństwa obywatelskiego z gospodarką rynkową. W praktyce jest to bar-
dzo istotny element reintegracji zawodowej dla grup wykluczonych, w  tym dla 
osób niepełnosprawnych, które mimo orzeczonego stopnia niepełnosprawności 
dostają szansę na pracę w rzeczywistych warunkach rynkowych, gdzie trzeba 
generować zysk i odpowiadać na potrzeby klienta. Równocześnie zdobywają 
nowe kwalifikacje, uczą się zawodu, kończą kursy, szkolenia, a co najważniejsze 
swoją pracą przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa. Często jest to jedy-
ne miejsce, w którym mogą znaleźć stałe zatrudnienie. Nie każdy bowiem ma 
szanse na pracę na otwartym rynku pracy i często nie wynika to z niechęci pra-
codawcy, ale z braku pełnej sprawności fizycznej, psychicznej czy intelektualnej 
pracownika. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo społeczne to dobre rozwiązanie 
prowadzące do podjęcia zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne, czego po-
twierdzeniem mogą być działające już w Polsce przedsiębiorstwa. 

Dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych w Polsce9

Obecnie problem ze znalezieniem pracy mają przede wszystkim ci, którzy pozo-
stając już od wielu lat poza rynkiem pracy wyuczyli się bierności oraz ci, którzy 
ze względu na swoje fizyczne i intelektualne ograniczenia, nie znajdują pracy 
dostosowanej do własnych specyficznych potrzeb i możliwości. Dla osób cho-
rych psychicznie, dotkniętych autyzmem, unieruchomionych na wózkach, szansą 
na pracę są właśnie przedsiębiorstwa społeczne, które świadczą bardzo różno-
rodne usługi i produkują towary sprzedawane na  otwartym rynku. Co więcej 
generowane zyski pozwalają im samodzielnie się utrzymać.

9 Materiał dotyczący dobrych praktyk pochodzi z Atlasu dobrych praktyk, FISE, Warszawa 2007 r.

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla środowiska EKON”

Przedsiębiorstwo to swoje działania koncentruje na osobach niepełnosprawnych 
(zwłaszcza intelektualnie) oraz chorych psychicznie, zaś za swoją misję podaje 
tworzenie „zielonych miejsc pracy” w ochronie środowiska dla osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Taka działalność ma także służyć ekologicznej 
edukacji wszystkich obywateli. 
W 2001 roku zrodził się pomysł na stworzenie organizacji, która znalazłaby 
taką niszę rynkową, gdzie społecznie wykluczeni mogliby łatwiej znaleźć pracę. 
Po analizach rynku postawiono na gospodarkę odpadami opakowaniowymi. 
Za tym pomysłem przemawiała z jednej strony „raczkująca” jeszcze segrega-
cja odpadów w naszych domach, z drugiej – dyrektywy unijne, które nakazują 
Polsce sukcesywnie zwiększać ilość odzyskanych surowców wtórnych, co daje 
perspektywy rosnącego zatrudnienia w tej branży. I tak w grudniu 2003 roku 
w Otrębusach pod Warszawą powstało Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla 
Środowiska EKON”. Istotna dla działalności EKON-u była wchodząca w życie 
od 2004 roku nowelizacja Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, pra-
codawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 
miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny 
wymiar czasu pracy uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy 
chronionej, jeżeli: wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi: 
co najmniej 40%, a w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowią 
osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnospraw-
ności albo co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo 
upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności, a także jest zapewniona doraźna i specjalistycz-
na opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
 

* Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92
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zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Umożliwiała ona dofinansowanie wyna-
grodzeń osób niepełnosprawnych, uprzywilejowując zakłady pracy chronionej, 
w tym także  EKON – dofinansowanie dla tego typu zakładów było dwa razy 
wyższe niż podmiotów działających na otwartym rynku pracy. 
Stowarzyszenie nawiązało współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dzięki udzielonej przez fun-
dusz dotacji w styczniu 2004 roku można było rozpocząć realizację pierwszego 
programu autorskiego stowarzyszenia – EKOpraca „Zielone miejsca pracy” – 
i stworzyć pierwsze 56 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 
W ramach tego projektu EKON zajmuje się selektywną zbiórką odpadów opa-
kowaniowych „u źródła”, czyli bezpośrednio w domach i instytucjach. Mieszkań-
cy osiedli, na obszarze których działa EKON, otrzymują specjalne żółte torby 
ekologiczne, do których wkładają odpowiednio posegregowane surowce wtór-
ne, które potem (w ustalonych terminach) zabierają brygady „mrówek” – jak 
w stowarzyszeniu nazywani są zbieracze. Następnie w sortowni odpady pod-
dawane są powtórnej segregacji, wreszcie „belowane” i wysyłane do zakładów 
zajmujących się recyklingiem.
Tylko w Warszawie EKON zabiera odpady z 60 tys. mieszkań. Ponad 31% od-
padów opakowaniowych poddawanych recyklingowi w Warszawie jest zbiera-
nych przez osoby niepełnosprawne, uczestników projektu EKOpraca. Zbieranie 
surowców służy także edukacji ekologicznej. Każdy klient dostaje od stowarzy-
szenia „Elementarz ekologiczny”, informujący o tym, w jaki sposób zbierać pla-
stikowe, papierowe, szklane i metalowe opakowania. Poza Warszawą istnieje 
jeszcze 16 oddziałów terenowych EKON-u w województwach: mazowieckim, 
kujawsko-pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim. 
Projekt EKOpraca został podzielony na kilka samodzielnych projektów, realizo-
wanych w różnym czasie, m.in.: 

- „EKOpraca dla osób odchodzących z rolnictwa” – projekt adresowany do  A

osób niepełnosprawnych pracujących w rolnictwie, mający zachęcić do pra-
cy przy zbieraniu i segregacji surowców wtórnych (2006 rok). 

- „Promocja selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców warszawskiego  A

Ursynowa” (2006 rok).
- „Zielone miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych” – projekt fi- A

nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu 
państwa. To cykl szkoleń dla osób powyżej 25. roku życia z województw: 
mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świę-
tokrzyskiego i podlaskiego, które przynajmniej od 2 lat nie pracują (a w przy-
padku osób niepełnosprawnych – przynajmniej 2 lata korzystają z pomocy 
społecznej), mają wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Szkolenie trwa 
12 dni, obejmuje poradnictwo psychologiczne oraz przygotowanie do zawo-
du pracownika ochrony środowiska. Po szkoleniu chętni mogą odbyć mie-
sięczne praktyki (płatne). Program realizowany od marca 2007 roku.

EKON poza projektami ma dodatkowe, stałe źródła dochodu od klientów ze-
wnętrznych, co pozwala mu prężnie funkcjonować i utrzymywać zatrudnienie. 
Odbiorcami usług są wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, które podpisały 
umowę z EKON-em. „Mrówki” zebrały 8 604 tony odpadów opakowaniowych 
(to 430 wielkich ciężarówek, każda zapakowana 40 belami po ok. 500 kg), 
które zamiast trafić na wysypisko zostały przetworzone.
EKON posiada także uprawnienia agencji zatrudnienia i prowadzi pośrednic-
two pracy w 16 miejscowościach – dla osób sprawnych i niepełnosprawnych. 
Ponadto regularnie organizuje Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Tym samym 
zapewnia osobom niepełnosprawnym kompleksową pomoc w wyborze pracy, 
przygotowaniu zawodowym i w końcu w podjęciu pracy w prowadzonym przed-
siębiorstwie społecznym, korzystając przy tym z instrumentów rynku pracy.
Taka kompleksowa działalność nie mogłaby się obejść bez szeroko rozwiniętej 
współpracy. Główny partner stowarzyszenia od początku działalności to Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który 
dofinansował projekt „USSO – uczymy się segregować odpady”, realizowany 
na terenie osiedli Ursynów i Sadyba w Warszawie oraz kilku miejscowości wo-
jewództwa mazowieckiego, a także sfinansował maszyny do segregacji śmieci. 
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EKON współpracuje także z Instytutem Psychiatrii i Neurologii, który kieruje swo-
ich pacjentów do stowarzyszenia i pełni też rolę nieformalnego patrona nauko-
wego i medycznego stowarzyszenia. Ponadto EKON pozostaje w ścisłej współ-
pracy z Urzędem Pracy m. st. Warszawy oraz z powiatowymi urzędami pracy 
w miejscowościach, w których realizowane są projekty. Ważnym partnerem są 
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – zleceniodawcy prac. Stowarzyszenie 
organizuje także w tych spółdzielniach rekrutację przyszłych pracowników.
Takie profesjonalne i kompleksowe podejście przekłada się także na duże suk-
cesy EKON-u w pracy z osobami niepełnosprawnymi. W ramach projektu EKO-
praca od 2004 roku powstało 845 miejsc pracy dla niepełnosprawnych – 70 
dla osób ze znacznym, 728 z umiarkowanym i 47 z lekkim stopniem niepeł-
nosprawności, 424 zatrudnionych to osoby chore psychicznie. Dla ponad 393 
osób była to pierwsza praca w życiu lub od ponad 5 lat. Stowarzyszenie EKON 
objęło swymi działaniami (szkolenia, kursy, pośrednictwo) ponad 1000 osób. 
A co najważniejsze, wyrobiło sobie bardzo dobrą markę, mimo, że zatrudnia 
osoby niepełnosprawne i działa „pod szyldem” przedsiębiorstwa społecznego. 
– Na samym początku nie wiedzieliśmy, jak osoby chorujące psychicznie zareagu-
ją na pracę w otwartej przestrzeni, między ludźmi – mówi Elżbieta Gołębiewska, 
współzałożycielka przedsiębiorstwa. – Ale rezultaty przeszły nasze najśmielsze 
oczekiwania! Lekarze opiekujący się pacjentami – naszymi pracownikami – już 
po kilku tygodniach obserwowali znaczną poprawę ich stanu zdrowia. Nabierali 
oni chęci do życia, zostali wyrwani z izolacji i zaczęli kontaktować się z otocze-
niem. Mają silne poczucie identyfikacji ze stowarzyszeniem i z tym, co robią. 
Praca w ochronie środowiska stała się ich stylem życia.10

10 Ekologiczne mrówki z EKON-u, str. 6: w: Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2, FISE, Warszawa 2007

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Przedsiębiorstwo to za swój cel stawia reintegrację społeczno-zawodową osób 
niepełnosprawnych poprzez aktywizację zawodową, pracę twórczą, dostęp do 
kultury i przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie.
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” powstało w 1999 roku ze 
spółki cywilnej o tej samej nazwie, zajmującej się działalnością artystyczną. Pro-
wadziła ona w świetlicach środowiskowych warsztaty teatralne dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. Misją stowarzyszenia było połączenie działalności 
artystycznej osób niepełnosprawnych oraz dzieci, młodzieży i dorosłych z pro-
blemami z ich terapią oraz aktywizacją zawodową. W 2004 roku stowarzyszenie 
stworzyło Pracownię Aktywizacji Społecznej „Jesteś potrzebny” w ramach projek-
tu finansowanego ze środków Funduszu PHARE 2001 „Rozwój Społeczeństwa 
Obywatelskiego”. Uruchomiono cztery warsztaty aktywności zawodowej: intro-
ligatorski, drukarski, grafiki komputerowej oraz animacji komputerowej. Przy 
projekcie pomógł Wydział Pomocy Społecznej Urzędu Miasta. W warsztatach 
wzięło udział około 100 osób w wieku 16–30 lat. Uczestnicy pracując nad 
projektami artystycznymi, zdobywali wiedzę i rozwijali talenty, uczyli się poko-
nywania własnych ograniczeń i praktycznych umiejętności. Pracownia stała się 
zalążkiem podmiotów ekonomii społecznej: zorganizowanych pod koniec 2004 
roku Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Zakładu Aktywizacji Zawodowej utwo-
rzonego na początku 2005 roku. Kapitałem zakładowym ZAZ-u stała się część 
dotacji (25 tys. euro) uzyskanej przez Stowarzyszenie w projekcie Pracownie Ak-
tywizacji Społecznej „Jesteś potrzebny”.
ZAZ stworzył 40 miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono maszyny 
poligraficzne i ruszyły warsztaty introligatorskie, drukarskie, grafiki komputero-
wej. Równolegle prowadzone były warsztaty animacji komputerowej, głównie 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, z ośrodków szkolno-wychowawczych, 
domów dziecka, leczących się narkomanów. Młodzież robiła filmy animowa-
ne we współpracy z partnerami z Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumunii w ramach 
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programu Sokrates Minerva. W pracowniach ZAZ-u pełną parą ruszyła produk-
cja książek, folderów, broszur, wizytówek, kalendarzy, toreb, pudełek i ręcznie 
wykonywanych kart okolicznościowych. 
W WTZ-ecie zaś powstały m.in. pracownie mody, sztuki użytkowej, arteterapii, 
dziennikarstwa, stolarsko-introligatorskie. Warsztaty zapewniają ok. 30 miejsc 
dla osób niepełnosprawnych, które rozwijają w nich swoją samodzielność, nie-
zależność, uczą się radzić sobie z własnymi ograniczeniami i problemami, od-
ciążając jednocześnie swoje rodziny i najbliższe otoczenie. A co najważniejsze, 
jest to dla nich jedyna forma rehabilitacji społeczno-zawodowej w formie pracy, 
na otwartym rynku pracy nikt ich nie zatrudni.
Stowarzyszenie otworzyło także punkt poradnictwa zawodowego dla osób nie-
pełnosprawnych bezrobotnych, finansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich. Podczas zajęć można było się nauczyć, jak być asertywnym, 
najlepiej zaprezentować się przed pracodawcą, skutecznie radzić sobie ze stre-
sem, otworzyć własną firmę, wypełniać potrzebne formularze. 
Odbiorcami usług świadczonych przez ZAZ są: 

przedsiębiorstwa komercyjne, które zlecają wykonanie specjalistycznych („ni- A

szowych”) usług poligraficzno-introligatorskich albo jako odbiorcy końcowi, 
albo na zasadzie podzlecenia: nadruki na parasolach, wklejki do torebek, 
składanie zabawek, instytucje publiczne, np. Szpital Onkologiczny, dla które-
go ZAZ drukuje formularze, 
organizacje pozarządowe, np. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, dla której  A

ZAZ świadczy usługi poligraficzne. 
Tym samym przedsiębiorstwo ma dwa główne źródła finansowania: projekty i ze-
wnętrznych kontrahentów, co pozwala mu się utrzymać na rynku i rozwijać. 
Stowarzyszenie planuje uruchomienie kolejnych podmiotów ekonomii społecz-
nej: sklepu-galerii, gdzie będą sprzedawane wyroby podopiecznych stowarzy-
szenia, a także otwarcie centrum szkoleniowego, wówczas dochody ze szkoleń 
pozwolą na usamodzielnienie ekonomiczne podmiotów ekonomii społecznej.  

Podobnie jak w przypadku EKON-u, taka kompleksowa działalność na rzecz 
niepełnosprawnych, którzy z uwagi na znaczny stopień niepełnosprawności, 
chorobę psychiczną, jedynie w ZAZ-ie czy WTZ-cie mogą rozwijać swoje kom-
petencje zawodowe, wymaga dobrze rozwiniętej współpracy. „Teatr Grodzki” 
ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Bielsko-Biała, Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Śląskiego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym 
Urzędem Pracy. Urząd Miasta za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej i Wydziału Polityki Społecznej udziela wsparcia finansowego, współ-
finansując Warsztaty Terapii Zajęciowej ze środków PFRON-u. Stowarzyszenie 

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* ma 
na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpo-
wiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego, szkolenia zawodowego i po-
średnictwa pracy. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ustawa zali-
cza** (art. 10) uczestnictwo tych osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
 

*  Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dn. 27 sierpnia 1997 r., art. 8, ust. 1 

**  Tamże art.10

Zakład Aktywności Zawodowej jest miejscem pracy dla osób niepełnospraw-
nych o znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym dana osoba, poprzez 
rehabilitację zawodową i społeczną przygotowuje się do życia w otwartym 
środowisku. Otrzymuje także pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, sa-
modzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości. Zgodnie 
z ustawą* fundacja, stowarzyszenie oraz inna organizacja społeczna, której 
statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepeł-
nosprawnych, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jed-
nostkę i uzyskać dla tej jednostki statut Zakładu Aktywności Zawodowej, jeże-
li m.in. posiada odpowiedni wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, przeznacza uzyskane 
dochody na cele określone w rozporządzeniu dotyczącym ZAZ-ów.
 

* Tamże art. 29, ust.1
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jest także obecne podczas opracowywania polityki miasta wobec osób niepeł-
nosprawnych. Stowarzyszenie współpracuje z wieloma organizacjami, m.in.: 
Fundacją „Nadzieja”, Fundacją „Dziecięce Marzenia”, Środowiskowym Cen-
trum Pomocy, Subrejonowym Ośrodkiem Leczenia Psychiatrycznego, domami 
pomocy społecznej, organizacjami z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Litwy, 
Portugalii, Włoch, Grecji. Trzecią grupę partnerów stanowią firmy – odbiorcy 
usług wykonywanych przez ZAZ lub kooperanci.
W spektaklach przygotowywanych przez Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodz-
ki” z Bielska-Białej spotykają się osoby niepełnosprawne, trudna młodzież, le-
czący się narkomani i alkoholicy. Dla nich wszystkich kontakt ze sztuką jest te-
rapią, radością z odkrycia talentów, których u siebie nie podejrzewali, przygodą 
życia. Stowarzyszenie nie poprzestało na arteterapii: stworzyło podmioty ekono-
mii społecznej, w których społecznie wykluczeni uczą się zawodu i pracują. Stają 
się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa obywatelskiego.11

Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS

Przedsiębiorstwo to za swoją misję uznało tworzenie miejsc pracy oraz modelo-
wych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dorosłych osób 
z autyzmem.
W Polsce około 30 tys. osób cierpi na autyzm, czyli na całościowe zaburzenie 
rozwoju. U większości dorosłych osób z autyzmem chorobę zdiagnozowano zbyt 
późno – jedynie wczesna diagnoza oraz odpowiednio dobrana terapia pozwala-
ją osobom autystycznym świadomie uczestniczyć w życiu społeczno-zawodowym. 
Szacuje się, że około 10 tys. dorosłych ludzi z autyzmem z powodzeniem mogło-
by pracować, lecz nie ma dla nich żadnych ofert, ani możliwości zatrudnienia. 
Stworzenie dostosowanych do ich potrzeb miejsc pracy jest znacznie droższe 

11 Teatr przywraca życiu sens, str. 3, w: Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2, FISE, Warszawa 2007

niż dla innych niepełnosprawnych, ponieważ nie mogą się oni obejść bez tre-
nera pracy, czyli osoby wspierającej ich w pracy na co dzień. Dlatego Fundacja 
SYNAPSIS, założona w 1989 roku, aby pomagać osobom z autyzmem i ich 
rodzinom, postanowiła stworzyć dla nich miejsca pracy właśnie w formie przed-
siębiorstwa społecznego.
Idea przedsiębiorstwa społecznego powstała, gdy pojawił się program Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL, dający możliwość sfinansowania takiej inicjatywy. 
W 2004 roku w Fundacji  SYNAPSIS ruszył projekt „Partnerstwo dla Rain Mana”, 
w ramach którego instytucje z trzech sektorów (organizacje pozarządowe, fir-
my prywatne oraz administracja publiczna) wspólnie zaczęły tworzyć modelowe 
przedsiębiorstwo społeczne dla osób z autyzmem. W 2005 roku rozpoczęto 
budowę przedsiębiorstwa, a w kwietniu 2007 roku  zaczęły w niej pracę dorosłe 
osoby z autyzmem. Część pracujących mieszka na miejscu, dla reszty pracowni-
ków zorganizowany został specjalny transport. 
W Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS pracuje 24 dorosłych autystów. Są tu 
cztery pracownie: stolarska, ceramiki, poligraficzna i rękodzieła, w której po-
wstają m.in. witraże i biżuteria. Specyfika autyzmu nie pozwala na masową pro-
dukcję, zamiast tego tworzy się przedmioty „na miarę klienta”, produkowane 
w ramach krótkich serii lub będące pojedynczymi, unikatowymi egzemplarzami. 
Produkty pracowni muszą łączyć w sobie dwie cechy: po pierwsze proces ich 
produkcji musi być dostosowany do umiejętności osób z autyzmem, po drugie 
muszą one odpowiadać na potrzeby klienta. Na miejscu, oprócz autystów, pra-
cuje menadżer z zespołem do spraw marketingu, fundraiser i zespół 20 trene-
rów i instruktorów pracy.
Pracownicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości kilkuset złotych. Zostało ono 
ustalone na takim poziomie, który umożliwia im dalsze otrzymywanie renty so-
cjalnej. Ale zgodnie z planami nowelizacji ustawy o rentach i emeryturach, bę-
dzie to można zmienić. 
Praca z autystami jest trudna. Niekiedy dopiero po upływie roku udaje się skon-
centrować uwagę dorosłego autysty na pracy przez dziesięć minut. Dlatego też 
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pracownia nie może być zwykłą firmą, a jest przedsiębiorstwem społecznym, 
które istnieje po to, by dać szanse na pracę tym, którzy nie poradziliby sobie 
sami na otwartym rynku, a nie po to, żeby wypracowywać zyski dla właścicieli.  
Pracownia z uwagi na specyfikę pracy osób w niej zatrudnionych musi liczyć 
na wsparcie od sponsorów i stałe zlecenie np. od organizacji pozarządowych. 
Osiąganie 20% samodzielnych przychodów ze sprzedaży własnych produktów 
na początku działalności to dobry wynik, tak oceniają eksperci, którzy współtwo-
rzą podobne przedsiębiorstwa. 
Podobnie jak w wyżej opisanych przykładach, tak duże przedsięwzięcie stwarza-
jące miejsca pracy dla ludzi z autyzmem może się rozwijać dzięki profesjonal-
nej współpracy. Projekt „Partnerstwo dla Rain Mana” zakłada współdziałanie 
wielu instytucji z trzech sektorów. Stałymi partnerami przedsięwzięcia są samo-
rząd gminy Lesznowola oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
(FRSO), którzy wspólnie dbają o to, by społeczność lokalna zaakceptowała Pra-
cownię i opracowują strategię rozwiązywania problemów społecznych. Dodat-
kowo swój udział ma firma konsultingowa, która pomagała w przygotowaniu 
przetargu i tworzeniu biznesplanu Pracowni, a także odpowiada za powstanie 
infrastruktury przedsiębiorstwa i opracowuje jego analizę ekonomiczną. Tworzy 
także strategię działalności przedsiębiorstwa, prowadzi badania rynku i ustala 
listę produktów, które będą wykonywane przez pracowników. Pracownia ma też 
zagranicznych partnerów. Ta współpraca jest integralną częścią działalności. 
Działalności Pracowni Rzeczy Różnych SYNAPSIS nie można przecenić. Najważ-
niejszym osiągnięciem jest zatrudnienie 24 dorosłych autystów. Oznacza to, że 
systematycznie pracują, otrzymują potrzebne im wsparcie i uczą się samodziel-
ności. Dzięki temu nie musieli trafiać do domów pomocy społecznej i nie siedzą 
bezczynnie, zamknięci w domach. I trzeci efekt projektu – skonstruowano model 
działania dla innych organizacji, dzięki któremu inni będą mogli tworzyć podob-
ne przedsiębiorstwa.
Agata, jedna z dorosłych autystek, powiedziała dziennikarce Polityki: „Mówią: 
trzeba pracować, ale nie mówią, jak długo”. To zdanie bardzo mocno zapada 

w pamięć, szczególnie wtedy, gdy pomyśli się, że na osoby z autyzmem nie czeka 
żadna praca, żadne zajęcie. Pracownia Rzeczy Różnych powstała po to, by to 
zmienić.12

Wnioski

Trzy opisane powyżej przykłady przedsiębiorstw społecznych to dowód na to, że 
taka forma działalności ma wiele zalet. Po pierwsze jest kompleksowa, ponie-
waż korzysta z usług rynku pracy i przygotowuje osoby bierne zawodowo do 
podjęcia zatrudnienia, a biorąc pod uwagę potrzeby i ograniczenia osób nie-
pełnosprawnych, tworzy dla nich warunki do podjęcia zatrudnienia, przyucza do 
zawodu i oswaja z wymogami współczesnego rynku pracy. Po drugie przynosi 
zyski, zarówno w sferze społecznej – poprzez  wzrost zatrudnienia wśród osób 
niepełnosprawnych, jak i materialnej – utrzymuje się w całości lub częściowo ze 
sprzedaży własnych produktów lub świadczonych usług.  
Każda z tych organizacji, Stowarzyszenie EKON, Bielskie Stowarzyszenie Arty-
styczne „Teatr Grodzki”, Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS, w ramach których 
prowadzone są przedsiębiorstwa społeczne, poszła o krok dalej, bo korzystanie 
z samych usług rynku pracy to za mało. Rynek nie ma ofert pracy dla auty-
stów czy też osób chorujących psychicznie. Należy więc tworzyć dla nich miejsca 
pracy, wykorzystując  doświadczenie m.in. organizacji pozarządowych, wyspe-
cjalizowanych w pomocy specyficznym grupom beneficjentów (w tym niepełno-
sprawnym), przygotowujących swoich podopiecznych do wejścia lub powrotu 
na rynek pracy, często pośredniczących w podjęciu zatrudnienia, organizują-
cych miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Dla wielu osób to jedyna 
szansa, aby podjąć długo oczekiwane zatrudnienie, ale dla niektórych to może 
być tylko przejściowy etap, wykorzystany na przyuczenie do zawodu, obycie ze 

12 Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPIS, str. 3, w: Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej cz. 2, FISE, Warszawa 2007
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środowiskiem pracy etc. Część z nich ma szansę na to, aby z czasem zdobyć 
zatrudnienie na otwartym rynku pracy.  
Być może nowelizacje ustaw o rentach i emeryturach oraz o rehabilitacji zawo-
dowej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmienią rynek pracy w Polsce, ale 
na pewno zmiany te nie będą na tyle radykalne i dynamiczne, aby tych najbardziej 
wykluczonych wprowadzić na otwarty rynek pracy. Należy przy tym także pamię-
tać, że w przypadku osób niepełnosprawnych praca bardzo często postrzegana 
jest w wymiarze społecznym, a nie ekonomicznym, jest wartością samą w sobie, 
niezależnie od tego, czy odbywa się w formie wolontariatu czy pracy subsydio-
wanej. W rehabilitacji społeczno-zawodowej najważniejsze dla osoby niepełno-
sprawnej jest umożliwienie jej funkcjonowania w rzeczywistym środowisku pracy. 
Warto więc zachęcać różne podmioty i instytucje rynku pracy do zakładania lub 
wspierania przedsiębiorstw społecznych, bo pomimo, że nie zawsze są w peł-
ni rentowne (z ekonomicznego punktu widzenia), to obniżają koszty społeczne 
związane z długotrwałym bezrobociem osób niepełnosprawnych.  
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