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Propozycje instrumentów 

wspierających 

osoby z niepełnosprawnością 

w zakładaniu działalności 

gospodarczej. 

 

To jest wersja dokumentu 

w tekście łatwym do czytania. 

 

 

 

Dokument napisany przez Stowarzyszenie Czas 

Przestrzeń Tożsamość 

jest na stronie internetowej. 

Link do strony internetowej z dokumentem.  

http://wlaczeniewylaczonych.pl/aktualnosc/dzialalnosc-gospodarcza/682-propozycje-instrumentow-do-modyfikacji-lub-wprowadzenie
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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  

ze Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. 

 

 

 

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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Czym jest własna działalność 

gospodarcza?  

Kiedy masz pomysł na to co chcesz robić, 

możesz założyć własną działalność 

gospodarczą. 

Trzeba się do tego dobrze przygotować. 

 

Kiedy masz własną działalność gospodarczą, 

musisz: 

• szukać firm, które zapłacą za twoją pracę 

• pamiętać o płaceniu podatków 

• znać przepisy. 

 

Każdy może mieć własną działalność 

gospodarczą.  
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To bardzo dobre rozwiązanie dla osób 

z niepełnosprawnością.  

 

Teraz mało osób z niepełnosprawnościami 

ma własną działalność gospodarczą. 

 

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. 

 

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość 

to w skrócie Stowarzyszenie CPZ. 

 

Stowarzyszenie CPT wymyśliło 4 instrumenty:  

• Dostępna i elastyczna dotacja 

• Nowa droga zawodowa 

• Biznes bez barier  

Asystent działalności gospodarczej 

• Inkubator Przedsiębiorczości  

Osób z Niepełnosprawnościami.  
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Rozwiązanie  

DOSTĘPNA I ELASTYCZNA DOTACJA 

 

1. Problem 

Różne instytucje pomagają w założeniu 

działalności gospodarczej.  

Z urzędu pracy można dostać pieniądze na 

rozwój działalności. 

 

 

Pieniądze trudno dostać.  

Trzeba przestrzegać wielu zasad. 

Inaczej trzeba oddać pieniądze. 

 

 

Dlatego mało osób z niepełnosprawnościami 

stara się o pieniądze z urzędu pracy. 
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Osoby z niepełnosprawnością często 

potrzebują do pracy specjalnego sprzętu. 

To dużo kosztuje. 

 

Osoby zdrowe nie kupują  

specjalistycznego sprzętu.  

Mają dzięki temu więcej pieniędzy na rozwój 

działalności.  

 

Tak nie powinno być.  

Wszyscy powinni mieć tyle samo pieniędzy na 

rozwój działalności. 
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Rozwiązanie Dostępna i elastyczna dotacja 

to nowe zasady przekazywania pieniędzy 

osobom z niepełnosprawnościami. 

 

Pieniądze na rozpoczęcie działalności 

 

Osoba z niepełnosprawnością dostanie 

pieniądze z 2 instytucji: 

• Urzędu pracy 

Pieniądze będą na rozwój działalności. 

 

• Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w skrócie 

PFRON 

Pieniądze z PFRON będą na rozwiązania, 

sprzęt potrzebny do pracy osobie 

z niepełnosprawnością. 
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Zmiana zasad rozliczania pieniędzy 

 

Rozliczenie to informacja na co wydało się 

pieniądze. 

 

Ważne zmiany: 

• Osoba z niepełnosprawnością będzie 

miała więcej czasu na rozliczenie 

pieniędzy. 

• Pieniądze będzie można rozliczyć 

w 2 częściach. 

• Będzie mniej dokumentów do 

wypełnienia. 

• Pieniądze będzie można wydać na 

specjalistyczny sprzęt. 
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Pieniądze dla samorządów 

 

Obecnie PFRON daje pieniądze samorządom. 

Samorządy decydują co zrobią z pieniędzmi.  

 

 

Mogą dać pieniądze osobom 

z niepełnosprawnościami, które zakładają 

własną działalność gospodarczą.   

Samorządy nie muszą tego robić.  

 

Dlatego osoby z niepełnosprawnością nie 

wiedzą, czy dostaną pieniądze od samorządów. 
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Ważne zmiany: 

Powstanie Fundusz przedsiębiorczości.  

Fundusz przedsiębiorczości będzie miał 

pieniądze z PFRON. 

Pieniądze będą na wsparcie osób 

z niepełnosprawnościami, które chcą pracować. 

 

Status osoby bezrobotnej 

 

Osoby bez pracy mogą zgłosić się do urzędu 

pracy.  

Wtedy oficjalnie są osobami bezrobotnymi. 

Takie osoby mogą na przykład dostać 

pieniądze, który nazywa się zasiłkiem. 

Osoby z niepełnosprawnościami mogą 

dostawać różne pieniądze od państwa, 

na przykład na rehabilitację. 

Teraz takie osoby nie mogą być oficjalnie 

osobami bezrobotnymi. 

To będzie zmienione. 
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3. Co zostanie zrobione? 

• Stowarzyszenie CPT napisze zasady 

działania Rozwiązania DOSTĘPNA 

I ELASTYCZNA DOTACJA. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie.  
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Rozwiązanie  

NOWA DROGA ZAWODOWA 

Rozwiązanie Nowa droga zawodowa pomoże 

osobom z niepełnosprawnościami, które dostały 

orzeczenie o niepełnosprawności zdecydować, 

jaka praca będzie dla nich najlepsza. 

 

Nie zawsze wiemy, co chcemy robić i gdzie 

pracować. 

Dlatego warto spotkać się  

z doradcą zawodowym.  

Doradca zawodowy pomaga  

wybrać rodzaj pracy. 

 

Od doradcy zawodowego można  

dowiedzieć się: 

• Gdzie szukać pracy? 

• Jaką pracę możemy wykonywać? 

• Jak przygotować się do rozmowy 

o pracę? 
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1. Problem 

Niektóre osoby, kiedy dostają orzeczenie 

o niepełnosprawności myślą,  

że nie mogą pracować.  

Nie mają pomysłu co mogą robić 

i z jakiej pomocy korzystać. 

 

Myślą, że jak są niepełnosprawni  

to nie mogą pracować. 

Trzeba pomóc takim osobom.  

Niepełnosprawność nie powinna być 

przeszkodą w pracy. 
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Osoba po dostaniu orzeczenia od razu będzie 

wiedziała, że może jej pomóc doradca 

zawodowy. 

Ważne zmiany: 

Z doradcą zawodowym będzie można spotkać 

się od razu po dostaniu orzeczenia 

o niepełnosprawności 

 

Będą ulotki i informacje o pomocy w szukaniu 

pracy dla osób, które dostały orzeczenie 

o niepełnosprawności.  

 

Dzwoniąc na infolinię Powiatowych Urzędów 

Pracy będzie można dowiedzieć się więcej 

o pomocy dla osób z niepełnosprawnością. 
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3. Co zostanie zrobione? 

• Stowarzyszenie CPT napisze zasady 

działania Rozwiązania NOWA DROGA 

ZAWODOWA. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie. 
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Rozwiązanie  

BIZNES BEZ BARIER  

ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ 

 

Osoby z niepełnosprawnością czasami 

potrzebują pomocy asystenta. 

Asystent pomaga w codziennych czynnościach, 

na przykład w: 

• dojechaniu do urzędu 

• wypełnieniu dokumentów. 

Dzięki wsparciu asystenta osoba 

z niepełnosprawnością jest samodzielna. 

Sama może załatwiać swoje sprawy. 

 

1. Problem 

Asysta to praca. Asystent powinien dostać 

pieniądze za swoją pracę. 

To dużo kosztuje.  
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Osoba z niepełnosprawnością nie zawsze ma 

na to pieniądze. 

Dlatego prosi o pomoc znajomych i rodzinę. 

2. Pomysł na rozwiązanie 

Osobie z niepełnosprawnością, która zakłada 

działalność gospodarczą asystent może pomóc 

na przykład:  

• w rozmowach biznesowych   

• w samodzielnym przemieszczaniu się. 

Byłby to asystent biznesowy. 

 

Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła 

zapłacić za pracę asystenta biznesowego 

z pieniędzy, które dostała z PFRON. 

 

Asystentem biznesowym będzie mogła być 

osoba z rodziny. Dostanie pieniądze za swoją 

pracę.  
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Będzie można mieć różnych asystentów,  

na przykład tłumaczy lub innych specjalistów.  

 

Zasady dostania pieniędzy: 

• Ilość pieniędzy będzie zależeć od potrzeb 

i niepełnosprawności. 

• Osoba z niepełnosprawnością zapłaci za 

część wynagrodzenia asystenta. 

 

3. Co zostanie zrobione 

• Stowarzyszenie CPT napisze zasady 

działania Rozwiązania BIZNES BEZ 

BARIER ASYSTENT DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie. 
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Rozwiązanie  

INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

Inkubator przedsiębiorczości to miejsce, które 

pomaga rozwijać działalność gospodarczą.  

 

1. Problem 

Założenie własnej działalności gospodarczej  

lub firmy to duże wyzwanie. 

Szczególnie dla młodych osób. 

Dlatego powstają inkubatory 

przedsiębiorczości. 

Pomagają młodzieży i studentom. 

 

Teraz w inkubatorach mało pracowników wie, 

jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami. 

Osoby z niepełnosprawnością też nie wiedzą, 

że mogą skorzystać z pomocy inkubatorów. 
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2. Pomysł na rozwiązanie 

Powstanie Inkubator Przedsiębiorczości  

Osób z Niepełnosprawnościami.  

 

W inkubatorze będzie można: 

• spotkać się z doradcą zawodowym 

• spotkać się ze specjalistami 

• dowiedzieć się jak założyć działalność 

gospodarczą 

• dowiedzieć się o konkursach dla 

przedsiębiorców 

• wziąć udział w szkoleniu 

• skorzystać z pomocy asystenta 

biznesowego. 
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3. Co zostanie zrobione? 

• Stowarzyszenie CPT napisze zasady 

działania ROZWIĄZANIA INKUBATOR 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OSÓB 

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. 

• Sprawdzi co jest potrzebne do 

wprowadzenia rozwiązania. 

• Sprawdzi, czy pomysł jest dobry. 

• Przygotuje spis potrzebnych zmian 

w prawie.   
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Wersję ławą do czytania raportu napisała 

Aleksandra Sztajerwald. 

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

