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STRESZCZENIE  

Opracowanie pn. Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie Województwa 

Mazowieckiego to raport końcowy z badań zrealizowanych na zlecenie Mazowieckiego Centrum 

Polityki Społecznej. Badanie miało na celu określenie perspektyw rozwoju zakładów aktywności 

zawodowej (ZAZ) działających w Województwie Mazowieckim, a także ocenę możliwości tworzenia 

nowych podmiotów. W celu uzyskania dokładnego, uwzględniającego różne perspektywy obrazu 

analizowanego zagadnienia, w badaniu wykorzystano cztery techniki badawcze. W początkowym 

etapie badania dokonano analizy danych zastanych (desk research), co pozwoliło zebrać 

i usystematyzować informacje z istniejących już dokumentów dotyczących przedmiotu badania. 

Następnie przeprowadzone zostały indywidualne wywiady pogłębione IDI (In-depth Interview) 

i telefoniczne wywiady kwestionariuszowe CATI (computer-assisted telephone interviewing). Na 

koniec, w oparciu o uzyskane wcześniej wyniki, zaplanowano panel ekspertów ze specjalistami 

z zakresu ZAZ. 

Zakłady działające na terenie Województwa Mazowieckiego stanowią istotny element regionalnej 

ekonomii społecznej. W świetle przeprowadzonych badań można wnioskować, iż nawet przy 

niewielkim stopniu skuteczności działań aktywizacyjnych mierzonych liczbą osób 

z niepełnosprawnością, które po opuszczeniu Zakładów znajdują zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy, działania podejmowane przez ZAZ przyczyniają się do rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością. Nierzadko ZAZ stanowią jedyną szansę dla osób posiadających różnego rodzaju 

dysfunkcję na podjęcie zatrudnienia, ale również na wzięcie czynnego udziału w życiu społecznym. 

Badane Zakłady zapewniają pracownikom odpowiednie wsparcie, w tym w formie szkoleń i kursów 

zawodowych czy rehabilitacji. Największe znaczenie ZAZ mają więc dla osób z niepełnosprawnością i to 

przede wszystkim z tego punktu widzenia powinny być one postrzegane. Otwarty rynek pracy 

niechętnie przyjmuje bowiem osoby opuszczające Zakłady, zwłaszcza te posiadające znaczny stopień 

niepełnosprawności.  

Mazowieckie ZAZ działają na rynku przeciętnie od kilku lat. Do najczęstszych rodzajów prowadzonej 

działalności zalicza się usługi związane z gastronomią, w tym usługi cateringowe, a także działalność 

rękodzielniczą. Część mazowieckich ZAZ zajmuje się produkcją i przetwórstwem żywności bądź 

świadczy drobne usługi, takie jak sprzątanie czy krawiectwo. Ich głównym źródłem utrzymania są 

zazwyczaj środki pochodzące z PFRON, MCPS, a także dochody z prowadzonej działalności 

i dofinansowania do pensji pracowników z niepełnosprawnością. 

Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze rodzaju działalności ZAZ były możliwości osób 

z różnego typu niepełnosprawnościami do pełnienia określonych zadań. Posiadane dysfunkcje często 

uniemożliwiały podjęcie bardziej złożonej pracy. W związku z tym, działalność Zakładów musiała 

uwzględniać przede wszystkim tę kwestię. Innym powodem była możliwość późniejszego przejścia 

pracownika na otwarty rynek pracy. Brano więc pod uwagę możliwości lokalnego rynku w zakresie 

oferowanych miejsc pracy. 
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W strukturze osób zatrudnionych dominują osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, co wynika z przepisów prawnych określających zasady funkcjonowania ZAZ. 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ wynikała przede wszystkim 

z wymogów formalnych określających stosunek liczby osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności, osób ze stopniem umiarkowanym i liczby zatrudnianego personelu 

pełnosprawnego, które mogą pracować w jednym Zakładzie. Struktura zatrudnienia w ZAZ pod 

względem innych czynników, takich jak płeć, wiek czy wykształcenie, zależna jest od rodzaju 

prowadzonej działalności i sytuacji lokalnej. 

Z punktu widzenia przedstawicieli mazowieckich ZAZ, na skuteczność działań aktywizacji zawodowej 

osób z niepełnosprawnością wpływały przede wszystkim:  

• Realizacja kursów i szkoleń dla osób z niepełnosprawnością, podnoszących ich 

kompetencje i kwalifikacje; 

• Wsparcie pozaszkoleniowe w celu znalezienia przez pracowników z niepełnosprawnością 

pracy na otwartym rynku pracy; 

• Motywacja osób z niepełnosprawnością do pracy i jego zaangażowanie; 

• Tworzenie indywidualnych planów zatrudnienia; 

• Podejmowanie działań mających zwiększyć integrację osób z niepełnosprawnością 

z otoczeniem zewnętrznym (np. wyjścia do teatru, muzeów itp.). 

Problemami w tym zakresie natomiast były: 

• Poziom sprawności pracowników ZAZ, który umożliwiałby im podjęcie stażu i zatrudnienia 

poza Zakładem; 

• Brak możliwości wsparcia ze strony trenera pracy w nowym miejscu zatrudnienia; 

• Brak ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnością z określonym rodzajem 

i stopniem niepełnosprawności. 

Na perspektywy rozwoju Zakładów najsilniejszy wpływ miały możliwości finansowe związane 

z dofinansowaniami przeznaczanymi na działalność ZAZ. Barierami w tym zakresie były z kolei: 

• Biurokratyzacja związana zarówno z prowadzeniem działalności, jak i pozyskiwaniem 

środków na działalność ZAZ; 

• Problemy lokalowe; 

• Brak środków na odpowiednie wyposażenie Zakładów, co przełożyłoby się na możliwość 

zwiększenia liczby zatrudnionych; 

• Ograniczenia wynikające z zapisów dotyczących struktury osób zatrudnionych pod 

względem rodzaju i stopnia posiadanej niepełnosprawności; 

• Brak środków na zapewnienie transportu osobom z niepełnosprawnością;  

• Braki kadrowe i niskie wynagrodzenia kadr; 

• Niewystarczająca promocja Zakładów i ich działalności. 
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O zakresie współpracy ZAZ z innymi podmiotami decydowały dwa główne czynniki. Pierwszym z nich 

był rodzaj relacji między podmiotami – w większości przypadków Zakłady były beneficjentami, którzy 

starają się o uzyskanie wsparcia finansowego w odpowiednich placówkach. Drugim czynnikiem 

decydującym o zakresie podejmowanej współpracy był z kolei rodzaj działalności prowadzonej przez 

ZAZ i zapotrzebowanie na oferowane dobra czy świadczone usługi na rynku. Współpraca z sektorem 

prywatnym w niektórych przypadkach przybierała jeszcze formę współorganizacji eventów czy imprez 

bądź prowadzenia praktyk lub staży dla osób z niepełnosprawnością, choć ta ostatnia praktyka nie była 

zbyt często wykorzystywana. 

Uczestnicy badania CATI, którzy mieli okazję współpracować z ZAZ, w zdecydowanej większości 

oceniali tą współpracę bardzo dobrze. Wskazywano na wysokiej jakości produkty i usługi oferowane 

przez Zakłady i ich przystępne ceny, a także na dobrą infrastrukturę i sprawne działanie całej 

organizacji. Ponadto wskazywano na życzliwość zatrudnionych w Zakładach osób oraz otwartość ZAZ 

na współpracę i ich wywiązywanie się z powierzonych zadań. 

Na podstawie dokonanej analizy materiału badawczego oraz opracowanych wniosków końcowych, 

przygotowano również rekomendacje dotyczące identyfikacji perspektyw rozwoju ZAZ działających 

w Województwie Mazowieckim oraz oceny możliwości tworzenia nowych podmiotów.  

Do rekomendacji tych zalicza się następujące: 

 Kontynuacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych oraz rozszerzenie ich 

o dodatkową promocję o zasięgu co najmniej regionalnym (m.in. przygotowanie materiałów 

w formie ulotek lub broszur, które informowałyby o działalności Zakładów i znaczeniu 

w Województwie Mazowieckim, akcje promocyjne z udziałem pracowników 

z niepełnosprawnością ZAZ, kampanie społeczne itp.); 

 Rozważenie możliwości dostosowania działań informacyjno-edukacyjnych do poszczególnych 

grup wiekowych potencjalnych odbiorców przekazywanych komunikatów; 

 Propagowanie i wdrażanie działań zidentyfikowanych jako dobre praktyki; 

 Podjęcie działań mających na celu usprawnienie współpracy między JST i innymi podmiotami 

ekonomii społecznej, w tym określenie wzajemnych potrzeb, możliwości i celów; 

 Systematyczna analiza rynku i dopasowywanie oferty oferowanych produktów i usług ZAZ  

do aktualnych potrzeb odbiorców w zakresie lokalnym i regionalnym; 

 Uwzględnienie sytuacji poszczególnych Zakładów w kontekście możliwości i zasadności 

tworzenia nowych podmiotów, tj. wzięcie pod uwagę stosunku działających lokalnie ZAZ  

do innych podmiotów związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnością. 

Badanie pokazało ponadto, że w celu umożliwienia dalszego rozwoju Zakładów niezbędne są zmiany 

w zasadach ich funkcjonowania Zakładów. Do najważniejszych kwestii należą: 

 Zwiększenie nakładów finansowych przeznaczanych na działalność Zakładów; 

 Zmiana wymogów dotyczących zatrudniania w ZAZ osób z niepełnosprawnością posiadających 

określony stopień i rodzaj niepełnosprawności; 

 Kontrola i zmiana warunków lokalowych części Zakładów; 
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 Zmiana przepisów dotyczących możliwości wydatkowania dochodów własnych ZAZ. 

Ogółem, w świetle przeprowadzonych badań obraz działalności mazowieckich Zakładów jest 

pozytywny. Stanowią one miejsce umożliwiające osobom z niepełnosprawnością rozwój 

i samorealizację, zarówno pod względem zawodowym, jak i społecznym. Działania realizowane przez 

ZAZ pozytywnie postrzegali nie tylko przedstawiciele samych Zakładów, ale również większość 

reprezentantów JST, OWES, PCPR i PUP. 
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SUMMARY  

Present study titled Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie Województwa 

Mazowieckiego (the Perspectives for the Development of Vocational Development Centres in the 

Mazowieckie Voivodeship) constitutes the final report concerning the research commissioned by 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (the Mazovian Centre of Social Policy). The objective of 

the research was to determine the possibilities for the development of vocational development 

centres (polish: zakład aktywności zawodowej, ZAZ) from the Mazowieckie Voivodeship, and to assess 

the possibility of developing new centres. In order to provide the report with a coherent and complex 

analysis taking into consideration numerous perspectives, the study was based on four different 

research methods. The analysis of existing data (desk research) was conducted in the initial stage of 

the research, collecting and systematising information obtained from documents concerning the 

analysed thematic scope. Another method constituted of individual in-depth interviews (IDI) and 

computer-assisted telephone interviews (CATI). The final adopted method would incorporate 

previously obtained results, leading to the organisation of the panel of experts with experts concerning 

vocational development centres. 

Centres located in the Mazowieckie Voivodeship considerably influence regional social economy. 

Given the results of the conducted research, it shall be concluded that even though the activation 

measures measured by the number of people with disabilities who find employment on the labour 

market after leaving the centres are characterised by an inconsiderable degree of effectiveness, the 

activities undertaken by centres still contribute to the social and professional rehabilitation of people 

with disabilities. Moreover, centres are often the only chance for the employment for people with 

various types of disabilities, but also to actively participate in social life. Centres taking part in 

conducted research provide their employees with efficient support, including forms of trainings and 

courses or rehabilitation. Therefore, vocational development centres should be considered especially 

significant among measures undertaken for the disabled given the fact that the open labour market is 

reluctant to accept people who complete their participation in centres, especially those with 

a significant degree of disability.  

Centres from the Mazowieckie Voivodeship have been operating for several years, conducting 

different types of activities, among which the most frequent businesses include catering services and 

craftwork. Moreover, Vocational Development Centre operate businesses in the scope of food 

production and processing, or providing services such as cleaning or tailoring. The main source  

of income of the majority of centres is funds from PFRON (National Disabled Persons' Rehabilitation 

Fund) and the Mazovian Centre of Social Policy, another frequent funds include the income from 

conducted activities and subsidies to the salary of employees with disabilities. 

When deciding on the type of activity performed by the centre, the main factors taken into 

consideration were the tasks possible to be performed by people with various disabilities. As stated by 

centres, primarily it would be impossible to aim at the complex work due to the disability of the 

participants. Another significant factor was connected to the possibility for the employees to later 
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switch to the open labour market, therefore, the needs of the local labour market in terms of offered 

jobs were taken into consideration. 

When characterising the structure of the employment, it is dominated by persons with a certificate of 

a significant degree of disability, resulting from the legal regulations defining the operation of 

Vocational Development Centres - the structure of the employment in centres resulted mainly from 

the formal requirements defining the ratio of the number of people with a significant degree of 

disability, a moderate degree and the number of non-disabled employees who can work in one centre. 

The employment structure in terms of other factors, such as gender, age or education, depends on the 

type of business and local situation. 

According to the representatives of Vocational Development Centres operatin gin the MAzowieckie 

Voivodeship, the effectiveness of the professional activation of people with disabilities was primarily 

influenced by:  

• Trainings and courses for people with disabilities aimed at improving their competences 

and qualifications; 

• Different forms of support for employees with disabilities in order to provide them with 

help in finding an employment on the open labour market; 

• The degree to which people with disabilities are motivated to work and their involvement; 

• Working on individual employment plans; 

• Undertaking activities aimed at increasing the integration of people with disabilities with 

the external environment (e.g. going to theatres, museums, etc.). 

 

Encountered problems and barriers included: 

• The capability of the employees that would enable them to undetake internship and 

employment outside of the centres; 

• Lack of support from the job coach in the new employment; 

• The lack of offers on the market, addressed to people with disabilities with a specific type 

and degree of disability. 

 

The strongest impact on the development of centres had the financial support from the allocated 

subsidies. In this aspect, the barriers included: 

• Bureaucracy related to operating the business and raising funds for the centre; 

• Problems with premises; 

• Lack of funds for the adequate equipment of centres, whicn negatively influences the 

possibility of increasing the number of employees; 

• Limitations resulting from the legal regulations concerning the structure of employees in 

the scope of the type and degree of disability; 

• Lack of funds to provide employees with disabilities with transport; 



 

12 | S t r o n a  
 

• Shortage of staff and low salaries; 

• Insufficient promotion of centres and their activities. 

 

The scope of the cooperation of centres with other entities was determined by two factors: the type 

of relationship between the entities (in most cases, centres constituted beneficiaries who applied for 

financial support in the institutions), and the type of activity conducted by centres and the demand for 

their goods or services. In some cases, cooperation with the private sector took the form of co-

organizing events or parties, or conducting internships for people with disabilities, even though the 

latst mentioned activity was not commonly adopted. 

The participants of conducted CATI research, who had the opportunity to cooperate with centres, 

mainly assessed such cooperation considerably high, focusing on high-quality products and services 

offered by centres and their affordable prices, mentioning also the good infrastructure and efficient 

operation of the entire organisation. Moreover, respondents of the study drew their attention to the 

fact that people employed in centres were friendly, adding that centres were characterised by the 

ease in the cooperation and their tasks were efficiently fulfilled. 

Recommendations identifying the opportunities for the development of Vocational Development 

Centres operating in the Mazowieckie Voivodeship and assessing the possibility of developing new 

entities were prepared based on conducted analysis of the research material and final conclusions. 

Recommendations include following aspects: 

 Continuation of already employed information and promotion activities and their extension 

with additional promotion in the range of at least the region (including preparation of 

materials in the form of leaflets or brochures that would inform about the activities of the 

centres and their significance in the Mazowieckie Voivodeship, promotional campaigns with 

the participation of employees with disabilities from centres, other social campaigns etc.); 

 Taking into consideration the possibility of adapting the information and education activities 

to individual age groups of potential recipients; 

 Promotion and implementation of activities identified as good practices; 

 Undertaking measures aimed at improving cooperation between local government units and 

other social economy entities, including identification of mutual needs, opportunities and 

objectives; 

 On-going market analysis and adjustment of the offer of produced goods and services to the 

current needs of customers in the local and regional scope; 

 Taking into consideration the situation of individual centres regarding the possibility and 

potential efficiency of developing new entities, i.e. considering the relationship of the local 

centre with other entities supporting people with disabilities. 
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Furthermore, conducted research resulted in the conclusion that changes in regulations concerning 

the operation of centres are necessary in order to enable their further development. The most 

significant aspects include: 

 Increasing the funds allocated to the operating of centres; 

 Changing the requirements for centres regarding employing people with disabilities with 

specific degree and type of disability; 

 Controlling and changing conditions of premises in the case of some centres; 

 Changing the regulations concerning the spending of income of centres. 

 

Considering the results of conducted study, activities of Vocational Development Centres  

in Mazowieckie Voivodeship shall be considered positive. Centres enable people with disabilities to 

gain numerous competences, both professionally and socially. Furthermore, the activities conducted 

by centres were positively perceived not only by representatives of centres, but also by the majority 

of representatives of local government units and institutions operating in this scope. 
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1. WPROWADZENIE  

1.1. Opis przedmiotu badania 

Przedmiotem badania była identyfikacja perspektyw rozwoju zakładów aktywności zawodowej 

działających na terenie Województwa Mazowieckiego oraz ocena możliwości tworzenia nowych 

podmiotów. 

Zakres czasowy badania obejmował okres od sierpnia do września 2020 r. Zakres terytorialny 

obejmował obszar Województwa Mazowieckiego. 

1.2. Cel badania 

Głównym celem badania była identyfikacja perspektyw rozwoju zakładów aktywności zawodowej 

(ZAZ) funkcjonujących w Województwie Mazowieckim oraz ocena możliwości tworzenia nowych 

podmiotów. 

Do celów szczegółowych badania zaliczono: 

Cel szczegółowy nr 1: Diagnoza ZAZ działających na terenie Województwa Mazowieckiego pod kątem:  

1. Prowadzonej działalności gospodarczej; 

2. Okresu prowadzenia działalności; 

3. Źródeł finansowania (zarówno na powstanie działalności jak i na bieżące działania); 

4. Liczby osób zatrudnionych w ZAZ (z uwzględnieniem płci, stopnia niepełnosprawności, wieku, 

wykształcenia); 

5. Skuteczności działań aktywizacji zawodowej. 

Cel szczegółowy nr 2: Określenie potencjału działających ZAZ w kontekście produktów i usług ZAZ oraz 

ich dostosowania do potrzeb rynkowych wraz z identyfikacją możliwych kierunków rozwoju 

w odniesieniu do sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i potrzeb ZAZ związanych z rozwijaniem 

działalności. 

Cel szczegółowy nr 3: Określenie perspektyw rozwoju działających ZAZ pod kątem:  

1. Sytuacji ekonomicznej, prawnej, kadrowej i lokalowej; 

2. Rodzaju i form promocji; 

3. Rozpoznawalności w regionie; 

4. Skuteczności aktywizacji zawodowej. 

Cel szczegółowy nr 4: Określenie zakresu współpracy funkcjonujących ZAZ z jednostkami samorządu 

terytorialnego i sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. 
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Cel szczegółowy nr 5: Określenie możliwości tworzenia nowych zakładów aktywności zawodowej na 

Mazowszu pod kątem: 

1. Potrzeb samorządów w kontekście funkcjonowania ZAZ; 

2. Doświadczeń we współpracy z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej; 

3. Finansów i zasobów lokalowo kadrowych w tym aktualnych środków przeznaczonych na 

reintegrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością w budżecie jednostki 

samorządu terytorialnego; 

4. Identyfikacji barier i problemów utrudniających powstawanie nowych ZAZ. 

Cel szczegółowy nr 6: Wypracowanie rekomendacji do każdego obszaru badania. 

1.3. Pytania badawcze 

W odpowiedzi na postawione w badaniu cele, przyjęte zostały następujące pytania badawcze: 

1. Jakie czynniki decydują o charakterze działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady 

aktywności zawodowej? 

2. Z czego wynika charakterystyka osób zatrudnionych w ZAZ? 

3. Jakie czynniki wpływają na skuteczność działań aktywizacji zawodowej? 

4. Jakie czynniki wpływają na potencjał działających ZAZ w kontekście produktów i usług ZAZ oraz 

ich dostosowania do potrzeb rynkowych? 

5. Które czynniki mają najsilniejszy wpływ na perspektywy rozwoju działających ZAZ, a które 

najmocniej ograniczają perspektywy ich rozwoju i dlaczego? 

6. Jakie czynniki decydują o zakresie współpracy funkcjonujących ZAZ z jednostkami samorządu 

terytorialnego i sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej? 

7. Czy można wskazać obszary, w których współpraca zakładów aktywności zawodowej 

z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej nie przyniosła pożądanych rezultatów, 

a jeśli tak, to jakie to obszary i dlaczego współpraca nie zakończyła się sukcesem? 

8. Jakie można wskazać dobre praktyki dotyczące współpracy ZAZ z reintegracyjnymi podmiotami 

ekonomii społecznej? 

9. Jaka jest geneza barier i problemów utrudniających powstawanie nowych ZAZ? 

10. Jakie trudności związane są z wdrażaniem wypracowanych rekomendacji? W jaki sposób 

należy przeciwdziałać tym trudnościom? 

1.4. Okoliczności towarzyszące badaniu 

W ramach projektu przeprowadzone zostały badania, które dostarczyły danych o charakterze 

ilościowym oraz jakościowym. Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na wyciągnięcie wniosków  

na temat perspektyw rozwoju mazowieckich ZAZ i oceny możliwości tworzenia nowych podmiotów. 

W pierwszej kolejności zrealizowano badanie desk research, które umożliwiło zarówno określenie 

sytuacji ZAZ działających w Województwie Mazowieckim, jak i wskazanie dalszych kierunków badań. 
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Następnie przeprowadzono badania ilościowe techniką CATI z przedstawicielami mazowieckich JST, 

PUP, PCPR oraz OWES. Kolejno zrealizowane zostały badania jakościowe techniką IDI 

z przedstawicielami ZAZ. Na sam koniec zaplanowano panel ekspertów ze specjalistami dobranymi na 

podstawie dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego związanego z tematyką badania. 

Badania ilościowe techniką CATI realizowane były w okresie od sierpnia do września 2020 r.  

Na bieżąco sprawdzana była poprawność wypełnianych ankiet oraz proces zapisywania i generowania 

odpowiedzi. Ostatecznie badanie przeprowadzono na próbie 173 osób, w tym 84 przedstawicieli JST 

(48,5%), po 42 przedstawicieli PCPR i PUP (po 24,3%) oraz 5 przedstawicieli mazowieckich OWES 

(2,9%). W trakcie realizowania badania wystąpiły następujące problemy: 

 Brak w danej jednostce osób zajmujących się współpracą z ZAZ; 

 Niewystępowanie ZAZ w obszarze działania danego podmiotu. 

Badania jakościowe techniką wywiadów pogłębionych IDI przeprowadzone zostały w okresie  

od sierpnia do września 2020 r. Zostało przeprowadzonych 18 wywiadów, po 2 z przedstawicielami 

każdego z Zakładów aktualnie funkcjonujących na terenie Województwa Mazowieckiego1. W trakcie 

realizacji badania pojawił się problem związany z utratą statusu ZAZ przez Stowarzyszenie 

Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Warszawie. 

W związku z tym konieczna była redukcja zakładanej początkowo liczebności próby o 2 osoby. 

Wykonawca na bieżąco weryfikował postęp prac oraz proces zapisywania i transkrybowania wszystkich 

odpowiedzi.  

Panel ekspertów przeprowadzony został po zakończeniu wszystkich wcześniejszych badań 

i opracowaniu wstępnej wersji raportu. W panelu wzięło udział 4 ekspertów, dobranych na podstawie 

dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego związanego z tematyką ekonomii społecznej. 

Spotkanie zostało przeprowadzone w formie konferencji on-line. Rozmowę nagrano, a następnie 

poddano transkrypcji. 

2. ZASTOSOWANA METODOLOGIA  

W celu uzyskania jak najszerszego i najdokładniejszego obrazu analizowanego zagadnienia, w badaniu 

wykorzystane zostały cztery techniki badawcze. Pierwszy etap badania obejmował analizę danych 

zastanych (z j. ang. desk research), dostarczającą bogatych informacji z dokumentów już istniejących. 

Następnie przeprowadzone zostały indywidualne wywiady pogłębione IDI (In-depth Interview) oraz 

telefoniczne wywiady kwestionariuszowe CATI (computer-assisted telephone interviewing). Na koniec 

zaplanowano panel ekspertów. Niniejszy rozdział zawiera szczegółowe omówienie wszystkich 

zastosowanych technik badawczych. 

                                                           
1 Zgodnie z raportem metodologicznym, planowane było przeprowadzenie 20 wywiadów IDI. Liczba ta została zredukowana, ponieważ przed 
okresem realizacji badania jeden z mazowieckich ZAZ utracił status. 
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2.1. Analiza danych zastanych (desk research) 

Analiza danych zastanych jest jedną z niereaktywnych metod badań społecznych, która zakłada 

dokładną analizę dostępnych, już istniejących danych. Dane te, dotychczas rozproszone, są zbierane, 

przetwarzane i analizowane pod kątem danego zagadnienia, a następnie scalane w jedno spójne 

opracowanie.  

Źródła danych: W niniejszym badaniu wykorzystane zostały informacje pochodzące przede wszystkim 

z dokumentów strategicznych Województwa Mazowieckiego, rejestrów Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie oraz raportów z dotychczas przeprowadzonych badań. Wśród 

pozostałych źródeł znalazły się m.in. informacje ze stron mazowieckich ZAZ, obowiązujących ustaw, 

danych statystycznych i opracowań Głównego Urzędu Statystycznego czy krajowych dokumentów 

programowych. Poniżej zamieszczony został dokładny spis wszystkich pozycji. 

Dokumenty Strategiczne Województwa Mazowieckiego: 

1. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030. Innowacyjne Mazowsze, 

Załącznik o Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 

2013 r. 

2. Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa 

2014. 

3. Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021 dla Województwa 

Mazowieckiego, MCPS, Warszawa 2018. 

4. Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na 

lata 2018-2022, MCPS, Warszawa 2018. 

5. Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-

2020, MCPS, Warszawa 2016. 

6. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, MCPS, Warszawa 2017. 

7. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, MCPS, 

Warszawa 2017. 

8. Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie 

Mazowieckim na lata 2015-2020, MCPS, 2015. 

9. Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich 

Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób 

Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021, Samorząd 

Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2017.  

10. Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. Aktualizacja z 2018 roku, 

MCPS, Warszawa 2018. 

Rejestry Wojewody Mazowieckiego: 

1. Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 

19.08.2020). 
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2. Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa na Terenie Województwa Mazowieckiego, 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

3. Rejestr Miejsc, w których Gminy Województwa Mazowieckiego Zapewniają Tymczasowe 

Schronienie Osobom Bezdomnym, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

4. Rejestr Placówek Zapewniających Całodobową Opiekę Osobom Niepełnosprawnym, 

Przewlekle Chorym Lub Osobom W Podeszłym Wieku, w tym Prowadzonych na Podstawie 

Przepisów O Działalności Gospodarczej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

5. Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 

w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

6. Rejestr Wolnych Miejsc w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Interwencyjnym Ośrodku 

Preadopcyjnym na Terenie Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 31.07.2020 r. 

7. Wykaz Adresowy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo-

Terapeutycznych oraz Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych Działających na Terenie 

Województwa Mazowieckiego. 

8. Wykaz Konsultantów Wojewódzkich, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

9. Wykaz Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, BIP, Województwo Mazowieckie. 

10. Wykaz Ośrodków Adopcyjnych w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 

19.08.2020). 

11. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 

19.08.2020). 

12. Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry 

(dostęp: 19.08.2020). 

13. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki 

Urząd Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry 

(dostęp: 19.08.2020). 

14. Wykaz Zakładów Aktywności Zawodowej Znajdujących się na Terenie Województwa 

Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, https://www.gov.pl/web/uw-

mazowiecki/przyznanie-statusu-zakladu-aktynosci-zawodowej (dostęp: 18.08.2020). 

15. Wykaz Zakładów Pracy Chronionej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

16. Funkcjonujące Placówki "Senior+" w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 

19.08.2020). 
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17. Baza Instytucji i Podmiotów Udzielających Wsparcia Osobom i Rodzinom Doświadczających 

Przemocy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 

https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 

Raporty z dotychczas przeprowadzonych badań: 

1. Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, Raport końcowy PFRON, 2017. 

2. Kluczowe Sfery Rozwoju Dla Sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Mazowieckim. 

Raport końcowy, MCPS, 2019. 

Pozostałe źródła: 

1. Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w 2018 r. Informacja sygnalna, GUS 2019. 

2. Fundacja ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 

3. Fundacja Przystań. O fundacji, http://fundacjaprzystan.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 

4. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności 

społecznej, Warszawa 2019. 

5. Mental Health Action Plan for Europe: Facing the Challenges, Building Solutions, World Health 

Organization, Kopenhaga 2005. 

6. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. 

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej W Oparciu O Sytuację Społeczną i Demograficzną 

Województwa Mazowieckiego za 2019 rok, 2020. 

8. Osoby Bezrobotne Według Wybranych Cech Demograficzno-Ekonomicznych w Przekroju 

Powiatów Województwa Mazowieckiego. Na podstawie administracyjnych źródeł danych. 

II półrocze 2019 r., 2020. 

9. Podmioty Gospodarcze Według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w 2018 r., GUS, 

2019. 

10. Powierzchnia i Ludność w Przekroju Terytorialnym w 2020 r., GUS, Warszawa 2020. 

11. Pracownia SYNAPSIS, http://www.pracowniasynapsis.pl/o-nas (dostęp: 20.08.2020). 

12. Raport o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Mazowieckiego 2020, Urząd 

Statystyczny w Warszawie, Warszawa 2020. 

13. RZAZ Stanisławowo, http://www.fpdn.org.pl/rzaz-stanislawowo.html (dostęp: 20.08.2020). 

14. Stan i Ruch Naturalny Ludności w Województwie Mazowieckim w 2019 r., GUS, Warszawa 

2020. 

15. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r., GUS, 2011. 

16. Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków 

Życia, Warszawa 2016. 

17. Statut Fundacji ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/statut.html (dostęp: 

20.08.2020). 

18. Statut Fundacji Przystań, http://fundacjaprzystan.pl/wp-content/uploads/2019/05/Statut-

Fundacji-Przysta%C5%84.pdf (dostęp: 04.09.2020). 

19. Statut ZAZ – Siedlce, http://www.zaz-siedlce.pl/statut-zaz (dostęp: 20.08.2020). 
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20. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, http://www.ekon.org.pl/ekon 

(dostęp: 20.08.2020). 

21. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób 

Niepełnosprawnych, ,,Monitor Polski” nr 50. 

22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r. 

23. Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w Województwie Mazowieckim w 2017 r., GUS, 

2019. 

24. Zajazd Lwowski, ZAZ w Klwowie, http://zajazdlwowski.pl/statut-zaz/ (dostęp: 04.09.2020). 

25. Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

Galeria Apteka Sztuki, https://aptekasztuki.eu/zaz/zaklad-aktywnosci-zawodowej/ (dostęp: 

20.08.2020). 

26. Zakłady Pracy Chronionej, MPCS, http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-

ekonomii-spolecznej/podmioty/zpch/ (dostęp: 31.08.2020). 

27. ZAZ Adamów, http://zazadamow.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 

28. Zdrówko Legionowo, http://zdrowkolegionowo.org/ (dostęp: 20.08.2020). 

2.2. Indywidualny wywiad pogłębiony IDI 

Indywidualny wywiad pogłębiony (individual in-depth interview) jest jedną z reaktywnych technik 

badawczych stosowanych w badaniach jakościowych. IDI polega na przeprowadzeniu z wybranym 

respondentem ustrukturyzowanej rozmowy, mającej na celu uzyskanie określonych informacji 

w sposób planowy i metodyczny, zgodnie z przyjętym schematem zwanym scenariuszem wywiadu. 

Wywiady zrealizowane w ramach niniejszego badania przeprowadzone zostały w miejscu 

umożliwiającym spokojną rozmowę i zachowanie poufności przekazywanych informacji. Wywiady 

nagrywano w systemie audio. 

Liczebność próby: Przeprowadzono 18 wywiadów IDI2. 

Populacja badana: Przedstawiciele mazowieckich ZAZ. 

Struktura próby: Przeprowadzono po dwa wywiady w każdym z ZAZ zarejestrowanych 

w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Badanie objęło zarówno kierowników, jak i kadrę ZAZ. 

1. Fundacja Praca dla Niewidomych – Rolniczy ZAZ w Stanisławowie (2 wywiady); 

2. Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań – Zakład Aktywności Zawodowej (2 wywiady); 

3. Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej (2 wywiady); 

4. Fundacja na rzecz Umocnienia Więzi Rodzinnych i Społecznych Synapsis (2 wywiady); 

                                                           
2 Zgodnie z liczebnością znajdującą się w Wykazie zakładów aktywności zawodowej znajdujących się na terenie Województwa 
Mazowieckiego, https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przyznanie-statusu-zakladu-aktynosci-zawodowej (dostęp: 
22.09.2020). 
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5. Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach (2 wywiady); 

6. Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie (2 wywiady); 

7. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Zakład Aktywności Zawodowej Galeria „Apteka Sztuki”  

(2 wywiady); 

8. Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie (2 wywiady); 

9. Zakład Aktywności Zawodowej Zdrówko Legionowo (2 wywiady). 

Źródła danych: Źródła wywołane pochodzące ze zrealizowanych indywidualnych wywiadów 

pogłębionych. 

2.3. Wywiad telefoniczny kwestionariuszowy CATI 

Telefoniczny wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo jest techniką służącą realizacji 

badań ankietowych. Pozwala w stosunkowo krótkim czasie dotrzeć do dużej liczby respondentów 

i uzyskać od nich niezbędna informacje. Główną przewagą CATI nad osobistym wywiadem 

kwestionariuszowym jest ułatwiony kontakt z respondentem, ponieważ w momencie realizacji 

wywiadu zarówno badany, jak i ankieter, może się znajdować w dowolnym miejscu.  

Przed przystąpieniem do ankiety, każda z osób udzielających odpowiedzi została poinformowana, 

że przeprowadzane badanie służy realizacji badania pn. Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności 

Zawodowej na terenie Województwa Mazowieckiego. Wykonawca poinformował ponadto, iż wywiad 

jest poufny, a formularz nie zostanie udostępniony osobom niewchodzącym w skład Zespołu 

Badawczego.  

Liczebność próby: Przeprowadzono 173 wywiady. 

Populacja badana: 

1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie przedstawiciele 

wydziałów związanych z rozwojem lokalnym gminy lub powiatu oraz wydziałów ds. osób 

z niepełnosprawnościami; 

2. Przedstawiciele ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES) na Mazowszu, które 

posiadają akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; 

3. Przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

4. Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy. 

Struktura próby: 

1. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym szczególnie przedstawiciele 

wydziałów związanych z rozwojem lokalnym gminy lub powiatu oraz wydziałów ds. osób 

z niepełnosprawnościami -> 84 wywiady CATI, po dwa w każdym z powiatów Województwa 

Mazowieckiego i miastach na prawach powiatu); 
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2. Przedstawiciele ośrodków wspierania ekonomii społecznej (OWES) na Mazowszu, które 

posiadają akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -> 5 wywiadów CATI, 

w każdym z OWES-ów) – do badania zaproszono osoby posiadające największe doświadczenie 

zawodowe bądź najdłuższy staż pracy w ramach OWES; 

3. Przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie -> 42 wywiady CATI, po jednym 

w każdym z powiatów Województwa Mazowieckiego i miastach na prawach powiatu –  

do badania zaproszono osoby posiadające największe doświadczenie zawodowe bądź 

najdłuższy staż pracy w ramach pracy z osobami z niepełnosprawnością, osobami 

doświadczającymi przemocy domowej, osobami dotkniętymi nałogami bądź osobami 

długotrwale bezrobotnymi; 

4. Przedstawiciele powiatowych urzędów pracy -> 42 wywiady CATI, po jednym w każdym 

z powiatów Województwa Mazowieckiego i w miastach na prawach powiatu – do badania 

zaproszono osoby posiadające największe doświadczenie zawodowe bądź najdłuższy staż 

pracy w ramach pracy z osobami długotrwale bezrobotnymi. 

Źródła danych: Źródła wywołane pochodzące ze zrealizowanych wywiadów CATI. 

4.1. Panel ekspertów 

Panel ekspertów jest ustrukturalizowaną, moderowaną dyskusją ekspertów z danej dziedziny, 

skoncentrowaną na konkretnych zagadnieniach.  

Zaangażowanie w realizację badania ekspertów zewnętrznych zgodne było z ideą triangulacji 

perspektyw badawczych, której celem jest zwiększenie rzetelności i trafności uzyskanych wyników, 

dzięki łączeniu różnych narzędzi i modeli w jednym badaniu. 

Populacja badana: w badaniu wzięło udział 4 ekspertów, dobranych na podstawie dorobku 

naukowego i doświadczenia zawodowego związanego z tematyką badania. 

Źródła danych: Źródła wywołane pochodzące ze zrealizowanego panelu ekspertów. 

5. ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (desk research) 

5.1. Społeczno-gospodarcza sytuacja Województwa Mazowieckiego 

Pod względem gospodarczym, Województwo Mazowieckie jest najbardziej rozwiniętym regionem 

kraju. Charakteryzuje je wysokie tempo wzrostu gospodarczego i najwyższy, spośród wszystkich 

województw, udział w generowaniu PKB Polski3. Według danych GUS udział województwa 

w tworzeniu produktu krajowego brutto w 2017 r. wyniósł 22,4% i był niemal 11-krotnie większy od 

                                                           
3 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, 2013, s. 4. 
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województwa o najmniejszym udziale (opolskie)4. Cechą wyróżniającą Województwo Mazowieckie jest 

przestrzenna zróżnicowanie rozwoju gospodarczego, między peryferiami (głównie rolniczymi), 

a metropolitalnym centrum. Zgodnie z klasyfikacją OECD region uznany został za najbardziej 

zróżnicowany wewnętrznie wśród regionów krajów europejskich. Dla zobrazowania tego 

rozwarstwienia warto przytoczyć następujące dane: w województwie mieści się 105 z 500 

najuboższych gmin Polski, natomiast wartość PKB na 1 mieszkańca stolicy w 2010 r. była trzy razy 

wyższa niż średnia dla całego kraju5. W roku 2017 PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa 

wynosił 83 024 zł (wzrost o 7,3% w stosunku do roku poprzedniego). wyższy niż rok wcześniej. Od lat 

region osiąga najwyższy w kraju poziom tego wskaźnika. W omawianym roku przewyższył on średnią 

dla kraju o 60,4% (31 264 zł)6. 

Województwo Mazowieckie jest największym województwem w Polsce i obejmuje powierzchnię 3 555 

847 ha7. Według stanu na początku 2020 r. w jest w nim 314 gmin, 37 powiatów i 5 miast na prawach 

powiatu8. Pod koniec roku 2019 w miastach mieszkało ponad 3 495 700 osób (64,5% ogółu 

mieszkańców). Miasto Stołeczne Warszawa liczyło ok. 1 790 700 mieszkańców (33% całkowitej liczby 

ludności województwa, 51,2% ogółu liczby ludności miejskiej)9. 

Zgodnie z danymi z końca 2019 r. ludność województwa liczy ponad 5 423 200 osób, co stanowi 14,1% 

ogółu ludności Polski. Ponad połowę ogółu mieszkańców województwa stanowią kobiety (52,1%). 

Średnia wieku dla województwa wynosi 40,9 lat. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 19,2% 

wszystkich mieszkańców (spadek o 0,2 p.p. w porównaniu z rokiem poprzednim), w wieku 

produkcyjnym – 59% (spadek o 0,5 p.p.), a osoby w wieku poprodukcyjnym – 21,8% (wzrost o 0,4 p.p. 

w porównaniu do roku 2018). W roku 2018 na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym przypadało 

średnio 70 mieszkańców w wieku nieprodukcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego w roku 

poprzednim wynosił 68). Analiza danych z lat 2010-2019 wskazuje na postępujący proces starzenia się 

społeczeństwa. Ponadto w porównaniu z rokiem 2018 w roku 2019 odnotowano spadek liczby 

zawieranych małżeństw (o 3,5%, liczba nowo zawartych związków małżeńskich wyniosła 26 270). 

W 2019 r. zarejestrowano 59 577 żywych urodzeń (spadek o 1,5% w stosunku do roku poprzedniego). 

Spadek liczby urodzeń odnotowano zarówno w mieście, jak i na obszarach wiejskich. Zmarło 57 668 

osób (o 1,8% mniej niż w roku 2018). Ogólnie w roku 2019 odnotowano dodatni przyrost naturalny 

w miastach, natomiast ujemny na wsi. Saldo migracji było dodatnie – na 1 000 mieszkańców wyniosło 

3,3410.  

Zgodnie z danymi Eurostatu z 2014 r., w Polsce żyje ok. 7 700 000 osób z niepełnosprawnością, tj. osób, 

które ze względu na problemy zdrowotne mają ograniczoną zdolność wykonywania codziennych 

czynności. Natomiast według kryterium prawnego, czyli posiadania orzeczenia o niepełnosprawności 

                                                           
4 Wstępny Szacunek Produktu Krajowego Brutto w Województwie Mazowieckim w 2017 r., GUS, 2019, s. 1. 
5 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, 2013, s. 4. 
6 Wstępny Szacunek Produktu Krajowego Brutto w Województwie Mazowieckim w 2017 r., GUS, 2019, s. 2. 
7 Stan i Ruch Naturalny Ludności w Województwie Mazowieckim w 2019 r., GUS, Warszawa 2020, s. 1. 
8 Powierzchnia i Ludność W Przekroju Terytorialnym w 2020 r., GUS, Warszawa 2020, s. 11. 
9 Stan i Ruch Naturalny Ludności w Województwie Mazowieckim w 2019 r., GUS, Warszawa 2020, s. 1. 
10 Ibid., s. 1-4. 
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bądź równoważnego, w tym samym roku w kraju było ponad 3 800 000 osób z niepełnosprawnością11. 

Natomiast według danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 

z 2011 roku, w Polsce jest 4 697 048 osób z niepełnosprawnością, z czego ponad 2 530 400 stanowią 

kobiety (54%), a ok. 2 167 100 mężczyźni (46%). 66,7% ogółu osób z niepełnosprawnością to osoby 

z niepełnosprawnością prawnie, a 33,3% – z niepełnosprawnością biologicznie. W grupie osób 

z niepełnosprawnością prawnie, które ukończyły 16 lat dominują osoby z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (ok. 1 189 000 osób) i znacznym stopniem niepełnosprawności (893 647 osób). 

Populacja osób z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lekkim 

liczy 802 732 osoby, a nieustalony stopień niepełnosprawności ma 111 058 osób. Liczebność osób 

z niepełnosprawnością prawnie, które nie ukończyły 15 roku życia wynosi 134 661 osób (4,4 % ogółu)12. 

W całkowitej liczbie osób z niepełnosprawnością w Polsce, osób z niepełnosprawnością biologicznie, 

nieposiadających żadnego orzeczenia, osób odczuwających ograniczenia sprawności w stopniu 

umiarkowanym jest 1 099 459, w stopniu poważnym – 384 543 osób, a w stopniu zupełnym – 81 589 

osób. W roku 2011 liczba osób z niepełnosprawnością w Województwie Mazowieckim wynosiła 

515 700 (9,8% ludności województwa)13. Porównując z pozostałymi regionami, częstość występowania 

niepełnosprawności na Mazowszu była najniższa w Polsce (średnia dla kraju to 12,2 %). 53,9% ogółu 

osób z niepełnosprawnością stanowiły kobiety. Znacznie wyższy wskaźnik natężenia osób 

niepełnoprawnych zanotowano w miastach (103 osoby na 1 000 mieszkańców, w porównaniu  

do 88 osób na wsi)14.  

Według danych z 2018 r. na Mazowszu działa 11 711 przedsiębiorstw (w porównaniu do 70 045 

w całym kraju), zatrudniających łącznie 1 431 000 osób15. Rynek pracy Województwa Mazowieckiego 

nie jest jednorodny. Występują w nim strefy niskiej stopy bezrobocia, przede wszystkim wokół 

Warszawy oraz strefy z bardzo wysokim wskaźnikiem bezrobocia, przede wszystkim na południu. 

Najniższa stopa bezrobocia występuje w powiatach: 

 Warszawskim zachodnim (1,6%);  

 Grójeckim (2,0%);  

 Grodziskim (2,3%);  

 Pruszkowskim (2,7%); 

 Piaseczyńskim (3,1%);  

 Wyszkowskim (3,3%);  

 Otwockim (3,7%);  

                                                           
11 Stan Zdrowia Ludności Polski w 2014 r., GUS, Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Warszawa 
2016; za: Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. Aktualizacja z 2018 roku, MCPS, Warszawa 2018, 
s. 24. 
12 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011; za: Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób 
Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania 
Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021, Samorząd Województwa Mazowieckiego, 
Warszawa 2017, s. 7.  
13 Ibid., s. 7-8. 
14 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnością i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu 
oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób z niepełnosprawnością w Województwie Mazowieckim na lata 
2017-2021, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2017, s. 8-9. 
15 Podmioty Gospodarcze Według Rodzajów i Miejsc Prowadzenia Działalności w 2018 r., GUS, 2019, s. 5. 
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 Łosickim (4,2%);  

 Siedleckim (4,3%);  

 Sochaczewskim (4,6%);  

 Mińskim (4,9%);  

 Sokołowskim (5,4%);  

 Węgrowskim (5,6%);  

 Nowodworskim (5,7%); 

 Mławskim (5,8%).  

Natomiast największa stopa bezrobocia występowała w powiecie: 

 Szydłowieckim (23,0%);  

 Przysuskim (17,7%); 

 Radomskim (16,4%).  

W miastach posiadających prawa powiatu najniższy wskaźnik bezrobocia miała Warszawa (1,3%), 

a także Siedlce (3,9%) oraz Płock (6,1%). Z kolei największą stopę bezrobocia miało miasto Radom 

(11,1%)16. 

W Województwie Mazowieckim wśród pozostających bez pracy mężczyzn dominują osoby wieku od 

25-34 lat oraz od 35-44 lat. Z kolei najmniej jest bezrobotnych mężczyzn w wieku od 12-24 lat. Wśród 

kobiet najmniejsze udziały w tej populacji mają osoby w wieku od 55-59 lat i w grupie od 18-24 lat17. 

Jeśli chodzi o poziom wykształcenia osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w 24 powiatach najwięcej 

jest mężczyzn z wykształceniem gimnazjalnym bądź podstawowym i niższym, w 17 powiatach – 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Najmniejszy udział w grupie osób bezrobotnych mają 

osoby z wykształceniem wyższym – najniższy odsetek w 28 powiatach. Z kolei wśród pozostających bez 

pracy kobiet dominują te z wykształceniem policealnym lub zawodowym (w 22 powiatach), a najmniej 

jest bezrobotnych kobiet z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyższym (17 powiatów)18. 

Warto natomiast zaznaczyć, że na Mazowszu obserwowany jest wzrost wskaźnika zatrudnienia osób 

z niepełnosprawnością. W okresie od 2013-2016 r. wskaźnik ten wzrósł z 11,03% do 14,4%. Mimo to, 

wskaźnik zatrudnienia nadal jest niższy od przeciętnego w Polsce19. 

W drugiej połowie 2019 r. urzędy pracy oferowały osobom bezrobotnym 4 525 wolnych miejsc pracy 

oraz miejsc aktywizacji zawodowej. Największa liczba wakatów występowała dla następujących 

zawodów: robotnik magazynowy (358 miejsc) oraz pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb 

i pokrewni (250). Z kolei najmniejsza liczba wolnych miejsc pracy występowała w zawodzie kierowcy 

                                                           
16 Osoby Bezrobotne Według Wybranych Cech Demograficzno-Ekonomicznych w Przekroju Powiatów Województwa 
Mazowieckiego. Na podstawie administracyjnych źródeł danych. II półrocze 2019 r., 2020, s. 6-7. 
17 Ibid., s. 8-9. 
18 Ibid., s. 9-11. 
19 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz 
Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021, 
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2017, s. 23. 



 

26 | S t r o n a  
 

autobusu (97 miejsc). Niemal we wszystkich analizowanych zawodach spadła liczba wolnych miejsc 

pracy i aktywizacji zawodowej. Największy spadek wystąpił w zawodzie rozbieracz-wykrawacz, gdzie 

w tym czasie nie było ani jednego wolnego stanowiska. Następnym w kolejności zawodem był 

pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym (spadek o 95% w porównaniu do pierwszej połowy 

2019 r.). Zwiększenie liczby wolnych stanowisk wystąpiło tylko w przypadku zawodu robotników 

wykonujących prace proste w przemyśle (wzrost o niemal 14%). Pod względem sekcji, najwięcej 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej było w sekcji działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca (1435 miejsc). Kolejną sekcją było przetwórstwo 

przemysłowe (733). Sekcje te stanowiły odpowiednio 31,7% oraz 16,2% wszystkich ofert. Najmniejsza 

liczba wolnych miejsc pracy występowała w sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 

(2 miejsca) – 0,04% wszystkich wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 20. 

W roku 2019 w sektorze mazowieckich przedsiębiorstw przeciętne zatrudnienie wynosiło ponad 1 529 

900 osób (wzrost o 2% w skali roku). W porównaniu z 2018 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło 

w handlu i naprawie samochodów (o 4,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 3,7%), obsłudze 

rynku nieruchomości (o 3,6%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,5%) oraz w przemyśle (o 0,3%). 

Najmniejszy wzrost odnotowano w sekcji budownictwo (o 0,1%). Spadek nastąpił z kolei 

w administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,8%) oraz w informacji i komunikacji (o 1,6%)21. 

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 mocne strony gospodarki 

Mazowsza to: 

 Największy potencjał gospodarczy pośród wszystkich województw kraju; 

 Znaczenie metropolii warszawskiej w tworzeniu PKB Polski; 

 Atrakcyjność Warszawy jako ośrodka dla prowadzenia działalności; 

 Duży udział podmiotów, które działają w innowacyjnych branżach, a także firm z kapitałem 

zagranicznym; 

 Dobrze rozwinięte instytucje badawczo-rozwojowe; 

 Rozwinięty sektor usług; 

 Wysoka wartość eksportu produktów rolno-spożywczych. 

Z kolei wśród słabych stron województwa wymienia się następujące: 

 W skali subregionalnej występuje niedostateczny poziom specjalizacji gospodarki; 

 Spada znaczenie produkcyjnych funkcji województwa; 

 Występuje niski poziom technologiczny gospodarki; 

 Niski stopień usieciowienia gospodarki; 

 Poszczególne miejscowości tracą funkcje społeczno-gospodarcze lub funkcje te zacierają się; 

                                                           
20 Osoby Bezrobotne Według Wybranych Cech Demograficzno-Ekonomicznych w Przekroju Powiatów Województwa 
Mazowieckiego. Na podstawie administracyjnych źródeł danych. II półrocze 2019 r., 2020, s. 39-40. 
21 Raport o Sytuacji Społeczno-Gospodarczej Województwa Mazowieckiego 2020, Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa 
2020, za: Ocena Zasobów Pomocy Społecznej W Oparciu O Sytuację Społeczną i Demograficzną Województwa Mazowieckiego 
za 2019 rok, 2020, s. 16. 
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 Występuje niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców, przede wszystkim w obszarze 

pozametropolitalnym. 

Natomiast wśród szans rozwoju Województwa Mazowieckiego można wymienić: 

 Rozwój klastrów oraz wyspecjalizowanych obszarów produkcji; 

 Rozwój technologii, szczególnie biomedycyny, biotechnologii, nanotechnologii, 

optoelektroniki i fotoniki, technologii kosmicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych; 

 Rozwój miast z regionu i subregionu jako ośrodków skupiających różnorodne funkcje 

gospodarcze; 

 Wzrost przedsiębiorczości mieszkańców; 

 Podniesienie poziomu zatrudnienia na wsi, m.in. poprzez pracę w okolicznych miastach; 

 Wykorzystanie potencjału regionu w zakresie energii odnawialnej oraz ewentualne 

wykorzystanie gazu i ropy z łupków22. 

Jeśli natomiast chodzi o sferę społeczną, mocnymi stronami Województwa Mazowieckiego są: 

 Potencjał ludnościowy; 

 Wysoki poziom wykształcenia mieszkańców stolicy i miast regionalnych; 

 Rozwinięty system szkolnictwa wyższego; 

 Duża liczba oraz aktywność organizacji o charakterze społecznym; 

 Równomierne rozmieszczenie placówek podstawowej opieki zdrowotnej; 

 Duża aktywność oraz przedsiębiorczość mieszkańców metropolitalnego obszary stolicy. 

Do słabych stron zalicza się z kolei: 

 Depopulację obszarów peryferyjnych metropolitalnego centrum; 

 Rosnący udział osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej populacji; 

 Niewielki odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną na wsi; 

 Niewystarczająca liczba placówek wychowania przedszkolnego; 

 Niedopasowanie oferty szkolnictwa do potrzeb rynku pracy, przede wszystkim w kwestii 

kształcenia zawodowego; 

 Niski poziom kwalifikacji i umiejętności mieszkańców; 

 Niewielki udział studentów z kierunków technicznych; 

 Niska mobilność zawodowa mieszkańców wsi; 

 Występowanie wysokiej stopy bezrobocia na obszarach wiejskich; 

 Niski współczynnik zawodowej aktywności kobiet; 

 Niewystarczający dostęp do usług socjalnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób 

starszych, osób z niepełnosprawnością i ich rodzin; 

 Duża liczba osób trwale objętych pomocą społeczną, w tym osób bezrobotnych; 

 Duża liczba osób ubiegających się o przyznanie pomocy ze świadczeń społecznych; 

                                                           
22 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030, 2013, s. 10. 
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 Niewielka liczba PES. 

Szansami na poprawę sytuacji województwa są następujące: 

 Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców; 

 Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi i dopasowywania ich 

w zależności od zapotrzebowania rynku pracy; 

 Szybka poprawa dostępności Internetu; 

 Upowszechnianie kształcenia ustawicznego; 

 Zwiększanie liczby miejsc pracy dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem i w sektorze usług 

społecznych; 

 Rozwój świadczonych lokalnie usług socjalnych dla osób niesamodzielnych; 

 Rozwój i profesjonalizacja i rozwój PES23. 

Ogólnie w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 za priorytetowy cel rozwoju 

regionu przyjęto rozwój ukierunkowanej na eksport produkcji w przemyśle średniozaawansowanych 

i zaawansowanych technologii, a także w przemyśle oraz przetwórstwie rolno-spożywczym. Prócz tego 

określono trzy cele strategiczne:  

1. Wzrost konkurencyjności dzięki rozwojowi działalności gospodarczej, a także wykorzystanie 

i transfer nowych technologii; 

2. Poprawienie dostępności oraz spójności terytorialnej województwa, a także kształtowanie 

ładu przestrzennego; 

3. Polepszenie jakości życia mieszkańców, jak również wykorzystanie ludzkiego i społecznego 

kapitału w celu kształtowania nowoczesnej gospodarki. 

Wśród pozostałych dokumentów strategicznych Województwa Mazowieckiego, na których opiera się 

aktualny i przyszły kierunek rozwoju regionu w poszczególnych sferach, wymienić należy m.in. 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020. Głównym celem 

Programu było wzmocnienie działań regionalnych, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku 

przemocy w rodzinie. Prócz tego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wyróżnione zostały 

następujące cele szczegółowe: 

1. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych; 

2. Poprawa dostępności oraz skuteczności wsparcia i ochrony osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie; 

3. Poprawa skuteczności oddziaływań wobec osób, które stosują przemoc w rodzinie; 

4. Podniesienie poziomu kompetencji przedstawicieli podmiotów oraz instytucji realizujących 

zadania z tego zakresu dla poprawy dostępności i jakości świadczonych usług24. 

Kolejnym z dokumentów dotyczących rozwoju systemu wsparcia dla mieszkańców Mazowsza jest 

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim 

                                                           
23 Ibid., s. 22. 
24 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020, MCPS, Warszawa 2017. 
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na lata 2015-2020. Celem strategicznym Programu jest rozwój i poprawa dostępności i jakości usług, 

a także zasobów kadrowych oraz instytucjonalnych w zakresie wspierania rodzin oraz opieki nad 

dziećmi, jak również stworzenie spójnego, sprawnego systemu pieczy zastępczej, który będzie 

adekwatny do lokalnych i regionalnych potrzeb. Prócz tego wyróżnia się następujące cele szczegółowe: 

1. Inwestowanie w powszechne, dostępne i dobrej jakości usługi dla rodzin z dziećmi; 

2. Rozwinięcie działań specjalistycznych oraz profilaktycznych na rzecz ochrony dzieci 

i wzmocnienia rodzin; 

3. Poprawa poziomu kompetencji kadr odpowiedzialnych za wspieranie rodzin z dziećmi; 

4. Prowadzenie polityki rodzinnej przez powiatowe i gminne samorządy25. 

Według badań epidemiologicznych w Polsce jest ok. 600 000 osób w wieku 18-64 lata, które  

są uzależnione od alkoholu (2,4% populacji). Wśród nich 80% stanowią mężczyźni. Na Mazowszu 

natomiast w roku 2012 liczba osób uzależnionych wynosiła blisko 83 000. Problemy alkoholowe 

w kraju mają specyficzny charakter. Specyfika ta polega na tym, że problem alkoholowy niesie za sobą 

wiele szkód, w tym społecznych, takich jak zaburzenie życia rodzinnego, wypadki drogowe czy 

przestępczość, oraz zdrowotnych – z nadużywaniem alkoholu wiąże się blisko 60 urazów i chorób. 

Występuje również silna zależność między uzależnieniem od alkoholu i zjawiskiem przemocy 

w rodzinie. Problem ten wpływa więc destrukcyjnie nie tylko na osobę uzależnioną, ale również jej 

najbliższych. Dla poprawy sytuacji pod tym względem w Województwie Mazowieckim opracowany 

został Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020. 

Program miał na celu przede wszystkim podniesienie jakości działań służących profilaktyce 

i rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Cel ten realizowano w następujących obszarach: 

1. Profilaktyka alkoholizmu i pomoc rodzinom, w których występuje ten problem, łącznie 

z przeciwdziałaniem przemocy; 

2. Współpracowanie z gminami i innymi podmiotami, które działają na rzecz rozwiązywania 

problemów alkoholowych; 

3. Leczenie, rehabilitacja oraz reintegracja uzależnionych od alkoholu i pijących szkodliwie,  

jak również współuzależnionych; 

4. Badania i stały monitoring zjawiska alkoholizmu26. 

Kolejnym z problemów społecznych, które na szeroką skalę występują w Województwie Mazowieckim, 

jest problem narkomanii. Według danych z 2014 r. w województwie z powodu przedawkowania 

zmarło 126 osób, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 45 osób. O tym jednak, jak 

duży jest to problem dla województwa, świadczy dopiero porównanie tych danych ze statystykami 

całego kraju. W tym samym roku w Polsce z powodu przedawkowania narkotyków zmarło 279 osób. 

Oznacza to, że na Mazowszu występuje niezwykle koncentracja tego negatywnego zjawiska – aż 45,1% 

wszystkich przypadków śmiertelnych wynikających z nadużywania narkotyków. Problem ten dotyka 

                                                           
25 Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Mazowieckim na lata 2015-2020, 
MCPS, 2015, s. 35-36. 
26 Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016-2020, MCPS, Warszawa 2016, s. 
9-11. 
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przede wszystkim aglomeracji miejskich. W samej tylko Warszawie na realizację miejskich programów 

przeciwdziałania narkomanii w 2015 r. przeznaczono 9 354 450 zł. W celu przeciwdziałania temu 

problemowi w województwie opracowany został Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii 

na lata 2017-2020. Głównym celem Programu było ograniczenie używania narkotyków oraz środków 

zastępczych, tzw. ,,dopalaczy” oraz problemów społecznych i zdrowotnych z nimi związanych. Ponadto 

wyznaczono następujące cele szczegółowe: 

1. Zmniejszenie popytu na narkotyki i ,,dopalacze”; 

2. Poprawienie jakości osób szkodliwie używających narkotyków oraz uzależnionych; 

3. Analityczne wsparcie Programu poprzez prowadzenie badań i monitoring przebiegu programu 

i sytuacji epidemiologicznej; 

4. Wspieranie działań województwa w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy27. 

Jednym z dokumentów strategicznych województwa jest Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na 

lata 2019-2021 dla Województwa Mazowieckiego. Stanowi on uszczegółowienie i rozwinięcie celów 

oraz działań wpisanych w strategie polityki społecznej Mazowsza. Program zakłada następujące cele 

priorytetowe regionalnej polityki senioralnej: 

1. Wydłużanie zawodowej aktywności osób zbliżających się do wieku emerytalnego oraz ten wiek 

osiągających; 

2. Poprawienie kondycji zdrowotnej seniorów; 

3. Kształtowanie odpowiednich warunków dla poprawienia bezpieczeństwa starszych osób; 

4. Deinstytucjonalizacja i rozwinięcie usług społecznych stanowiących źródło wsparcia i opieki 

osób o ograniczonej sprawności; 

5. Kształtowanie przyjaznej dla osób w każdym wieku przestrzeni publicznej; 

6. Tworzenie możliwości realizowania przez starszych mieszkańców edukacji przez całe życie; 

7. Kształtowanie wysokiej jakości, dostępnej oferty spędzania wolnego czasu; 

8. Rozwinięcie infrastruktury społecznej i kadry służących m.in. polityce senioralnej28. 

Jeśli chodzi o pomoc osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, wśród dokumentów strategicznych 

Województwa Mazowieckiego znajduje się Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla 

Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022. Opracowanie zawiera obecną diagnozę sytuacji 

osób z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, a także określa cele i odbiorców programu, 

informacje o jego finansowaniu, wdrażaniu i monitoringu29. 

Według WHO zaburzenia psychiczne są jednym z istotniejszych problemów zdrowotnych, zarówno ze 

względu na ich rozpowszechnienie, jak również wpływ na jakość życia30 cierpiących na nie osób i ich 

bliskich. W Polsce zaburzenia te również są dość powszechne. Jak wynika z badania 

                                                           
27 Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020, MCPS, Warszawa 2017, s. 8-9, 18. 
28 Wojewódzki Program Polityki Senioralnej na lata 2019-2021dla Województwa Mazowieckiego, MCPS, Warszawa 2018, s. 4, 
49-50. 
29 Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022, MCPS, 
Warszawa 2018, s. 3. 
30 Mental Health Action Plan for Europe: Facing the Challenges, Building Solutions, World Health Organization, Kopenhaga 2005, 
s. 7. 
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epidemiologicznego EZOP, które przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie osób w wieku 

od 18-65 lat, u 23,4% badanych stwierdzono występowanie przynajmniej jednego zaburzenia 

psychicznego w ciągu całego życia. Zgodnie z tym szacować można, że grupa ta liczy ok. 6 milionów 

osób31.  

Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 

2018-2022 sformułowano w taki sposób, by możliwe było wykorzystanie oraz rozwinięcie 

dotychczasowych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jego podstawowym celem jest 

poprawienie dobrostanu psychicznego mieszkańców regionu, ze szczególnym uwzględnieniem 

dostępu do różnego rodzaju form pomocy i wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne 

i zapobiegania ich społecznej stygmatyzacji. Planowane działania koncentrować się będą  

na następujących grupach odbiorców: osobach chorujących psychicznie, dzieciach i młodzieży oraz 

seniorach. Jak wskazuje Program, są to grupy w szczególny sposób narażone na występowanie 

problemów psychicznych i wymagają dostarczenia im efektywnych programów wsparcia, 

odpowiednich dla ich specyficznych potrzeb32. 

Kolejnym z dokumentów, które należy uwzględnić, jest Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na 

Mazowszu na lata 2013-2020, program wojewódzki dotyczący rozwoju ekonomii społecznej. 

Określone zostały w nim cele niezbędne dla rozwinięcia tego obszaru, opisano również sposób ich 

osiągnięcia, a także przewidywane rezultaty i wskaźniki. Osiągnięcie założonych celów do 2020 r. – jak 

wskazuje Plan – jest kluczowe dla rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu. W Planie zawarto 

ponadto konkretne propozycje działań, mających doprowadzić do osiągnięcia założonych rezultatów, 

zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Strategią Polityki Społecznej 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i z założeniami programowymi funduszy unijnych na 

lata 2014-2020. Ogólnym celem Planu jest doprowadzenie do sytuacji, gdy ekonomia społeczna 

stanowić będzie integralny element życia społeczno-gospodarczego województwa, opartego  

na zasadach partnerstwa między sektorami oraz świadomości wspólnych dążeń. Zapewniona będzie 

ponadto swoboda realizacji różnego typu inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, a także adekwatne, 

niezbędne wsparcie dla ich prowadzenia. Do celów szczegółowych zalicza się następujące: 

1. Ekonomia społeczna będzie narzędziem budowania spójności społecznej na Mazowszu i będzie 

obecna w świadomości mieszkańców regionu; 

2. W regionie funkcjonować będą trwałe i skuteczne PES; 

3. Funkcjonować będzie spójny, kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej; 

4. Instytucje publiczne oparte na partnerskich relacjach będą efektywnie wspierać rozwój tego 

sektora; 

5. Na Mazowszu będzie odpowiedzialny społecznie biznes33. 

                                                           
31 Wojewódzki Program Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018-2022, MCPS, 
Warszawa 2018, s. 3. 
32 Ibid., s. 7. 
33 Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. Aktualizacja z 2018 roku, MCPS, Warszawa 2018, s. 9, 
61. 
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Ostatnim z dokumentów strategicznych Województwa Mazowieckiego, który zostanie w tym miejscu 

przedstawiony, jest Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnością 

i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania 

Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-2021. Opracowanie zawiera 

szczegółową analizę sytuacji osób z niepełnosprawnościami w województwie. Jego fundamentalnym 

założeniem jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością oraz umożliwienie im pełnego 

rozwoju w sferze społecznej, zawodowej i ekonomicznej. U podstaw Programu leży ponadto dążenie 

do zrealizowania kompleksowych działań skierowanych do tych osób i ich rodzin, a także podniesienie 

jakości ich życia. Do celów strategicznych zalicza się: 

1. Promowanie ogólnospołecznych postaw, szczególnie prointegracyjnych, ukierunkowanych na 

adaptację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnością; 

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla osób z niepełnosprawnością do ich pełnego 

uczestnictwa we wszystkich sferach życia społecznego dzięki zwiększeniu ich dostępu do dóbr 

i usług; 

3. Wspieranie działań z zakresu tworzenia warunków dla całkowitego uczestnictwa tych osób 

w procesie ustawiczne edukacji poprzez wsparcie pedagogiczne i psychologiczne; 

4. Podniesienie poziomu usług rehabilitacyjnych, w tym zwiększenie ich dostępności; 

5. Wspieranie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością na rynku otwartym 

i chronionym; 

6. Zwiększanie aktywności instytucji, NGO i organizacji pożytku publicznego działających na rzecz 

osób z niepełnosprawnością; 

7. Usprawnianie systemu diagnozowania oraz monitorowania sytuacji tych osób w regionie. 

Odbiorcami Programu są: 

 Osoby niepełnosprawne; 

 Rodziny oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnością; 

 Kadra i wolontariusze zaangażowani w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

z niepełnosprawnością; 

 JST; 

 NGO działające na rzecz osób z niepełnosprawnością i pozostałe podmioty wymienione w Art. 

3 Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. 

W ocenie autorów Programu, w ciągu ostatnich lat sytuacja osób z niepełnosprawnością na Mazowszu 

pod wieloma względami uległa poprawie. Podkreślają oni zwiększenie świadomości społecznej nt. 

niepełnosprawności i zamianę postaw społecznych w odniesieniu do problemów z nią związanych. 

Ponadto pozytywnym zjawiskiem jest także poprawa w obszarze działań samorządów lokalnych 

i zwiększenie aktywności NGO34. 

                                                           
34 Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób z niepełnosprawnością i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu 
oraz Pomocy w Realizacji Zadań na rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych w Województwie Mazowieckim na lata 2017-
2021, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2017, s. 3, 59-61. 
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3.2. Pomoc społeczna w Województwie Mazowieckim 

Pomoc społeczna to instytucja polityki społecznej kraju. Za obowiązek jej tworzenia, standaryzacji oraz 

realizacji zadań odpowiadają organy administracji rządowej i JST. Na szczeblu krajowym politykę 

społeczną kreuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Z kolei za standard usług i realizację 

zadań dotyczących administracji rządowej odpowiada Wojewoda. Na szczeblu regionalnym realizacją 

zadań zajmuje się Marszałek Województwa. W powiatach za organizację instytucji pomocy społecznej 

odpowiadają PCPR, a na szczeblu gminnym – OPS35. Z punktu widzenia problematyki niniejszego 

badania, zasadne jest w tej części analizy danych zastanych zamieszczenie przeglądu 

ogólnodostępnych rejestrów, ewidencji oraz archiwów dotyczących jednostek świadczących zadania 

pomocy społecznej, które prowadzone są w przede wszystkim w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 

w Warszawie.  

Zgodnie z danymi z 2020 r., w Województwie Mazowieckim jest łącznie 107 placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz 1 ośrodek preadopcyjny, w których ogółem jest 1 865 miejsc. Według 

adresowego rejestru tych jednostek, w województwie są 54 placówki typu socjalizacyjnego, w tym 

11 niepublicznych (łącznie 1 129 miejsc), 1 publiczny ośrodek typu specjalistyczno-terapeutycznego 

(28 miejsc), 11 placówek łączących zadania, w tym jedna niepubliczna (262 miejsca), 6 publicznych 

placówek typu interwencyjnego (124 miejsca). Ponadto działa 35 ośrodków typu rodzinnego, z czego 

16 prywatnych, z których 14 stanowią SOS Wioski Dziecięce (razem 222 miejsca). Jest również 

1 niepubliczny interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Łącznie jest 107 placówek opiekuńczo-

wychowawczych oraz 1 ośrodek preadopcyjny, w których ogółem jest 1 865 miejsc36. Jeśli chodzi 

o dostępne miejsca, według Rejestru Wolnych Miejsc w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych 

i Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym na Terenie Województwa Mazowieckiego wg stanu na dzień 

31.07.2020 r., w placówkach opiekuńczo-wychowawczych jest 137 wolnych miejsc, natomiast 

z interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym – 1 miejsce37.  

Jeśli chodzi o podmioty i instytucje świadczące usługi osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 

w rodzinie, w tym punkty konsultacyjne, według spisu z 2018 r. w województwie jest łącznie 192 takich 

jednostek, z czego 65 w Warszawie38. Natomiast zgodnie z Wykazem Organizatorów Rodzinnej Pieczy 

Zastępczej z 2020 r., w Województwie Mazowieckim są 42 PCPR. W Warszawie swoją siedzibę ma 

1 PCPR 39. Te same dane wskazuje Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie 

                                                           
35 Strategia Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa 2014, s. 27. 
36 Wykaz Adresowy Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Regionalnych Placówek Opiekuńczo-Terapeutycznych oraz 
Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych Działających na Terenie Województwa Mazowieckiego, s. 21. 
37 Rejestr Wolnych Miejsc w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym na Terenie 
województwa Mazowieckiego Wg Stanu Na Dzień 31.07.2020 R., S. 4.  
38 Baza Instytucji i Podmiotów Udzielających Wsparcia Osobom i Rodzinom Doświadczających Przemocy, Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
39 Wykaz Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Województwo Mazowieckie, BIP. 
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Mazowieckim z roku 201940. Zgodnie z danymi z tego samego roku, w województwie działa również 

326 OPS, z czego 12 zlokalizowanych jest w Mieście Stołecznym Warszawa41.  

Zgodnie z Wykazem Ośrodków Adopcyjnych w Województwie Mazowieckim z 2020 r., na terenie 

województwa działa 1 ośrodek publiczny Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny w Warszawie, który ma 

5 oddziałów, oraz 3 ośrodki prowadzone przez organizacje pozarządowe, z czego 2 z siedzibą 

w stolicy42.  

Według Rejestru Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa na Terenie Województwa Mazowieckiego 

z 2020 r., obejmującego JSP, JOPS oraz PCPR, w województwie działa łącznie 111 tego typu 

podmiotów. Zasięg terytorialny 24 z nich obejmuje Miasto Stołeczne Warszawę43. 

Jeśli chodzi o KW w dziedzinach, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia dla Województwa 

Mazowieckiego, zgodnie z wykazem z 2020 r., w poszczególnych dziedzinach medycyny jest ich 72 oraz 

5 wakatów, z czego zdecydowana większość w Warszawie. Z dziedzin stomatologicznych jest 6 KW, 

wszyscy w stolicy, w dziedzinie farmaceutyki – 2, z czego 1 w Warszawie. Ponadto w tej dziedzinie są 

2 wolne stanowiska. W innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia są 4 KW, 

wszyscy w Warszawie, oraz 3 wakaty. Z dziedziny pielęgniarstwa natomiast jest 12 Konsultantów, 

z czego 9 w stolicy, i 2 nieobsadzone stanowiska44.  

W kwestii DPS funkcjonujących w Województwie Mazowieckim, zgodnie z Rejestrem Domów Pomocy 

Społecznej Województwa Mazowieckiego z 2020 r. jest ich łącznie 107. 14 DPS zlokalizowanych jest 

w Mieście Stołecznym Warszawa45. Ponadto, według stanu ze stycznia 2020 r., na terenie 

Województwa Mazowieckiego działają 73 ŚDS w których łącznie jest 2 657 miejsc. 14 placówek ma 

swoją siedzibę w Warszawie46. 

W województwie działa 113 placówek ,,Senior+”, w tym 35 Dziennych Domów oraz 78 Klubów. 

W stolicy zlokalizowana jest tylko 1 tego typu placówka47. 

Zgodnie z Rejestrem Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe z 2020 r., w Województwie 

Mazowieckim są 24 tego typu placówki. 5 z wszystkich tego typu jednostek mieści się w Warszawie, 

                                                           
40 Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
41 Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
42 Wykaz Ośrodków Adopcyjnych w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
43 Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa na Terenie Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
44 Wykaz Konsultantów Wojewódzkich, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
45 Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
46 Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
47 Funkcjonujące Placówki "Senior+" w Województwie Mazowieckim, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
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z których jedna, Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ma dodatkowo 2 poradnie48. Natomiast 

Rejestr Miejsc, w których Gminy Województwa Mazowieckiego Zapewniają Tymczasowe Schronienie 

Osobom Bezdomnym z 2020 r. wskazuje, że w województwie jest 357 tego typu placówek, z czego 

37 mieści się na terenie Warszawy49. 

Według informacji zawartych w Rejestrze Placówek Zapewniających Całodobową Opiekę Osobom 

Niepełnosprawnym, Przewlekle Chorym lub Osobom w Podeszłym Wieku, w tym Prowadzonych Na 

Podstawie Przepisów o Działalności Gospodarczej z 2020 r., w Województwie Mazowieckim działa 

ogółem 129 tego typu jednostek. W Mieście Stołecznym Warszawa jest ich 1250.  

Zgodnie z danymi z Wykazu Zakładów Pracy Chronionej w 2018 r. na terenie Województwa 

Mazowieckiego działało 83 ZPCh, w tym 11 spółdzielni. Ponad połowa wszystkich Zakładów miało 

swoją siedzibę w stolicy51. Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie z aktualną informacją MCPS, obecnie 

jest ich 6, są to: 

1. Agromasz Sp. z o.o. P.H.U. w Rzekuniu; 

2. Agro – Chemat Zakład Wytwórczy we Wiązownej; 

3. Agencja Ochrony Argus Sp. z o.o. w Sochaczewie; 

4. Agroleasing Sp. z o.o. w Warszawie; 

5. AMLUX Sp. z o.o. w Warszawie; 

6. Przedsiębiorstwo Amlux Sp. z o.o. w Warszawie52. 

Na Mazowszu działa ponadto 10 ZAZ, z czego 2 w Warszawie53. Szerszy opis ich działalności 

przedstawiony został w kolejnej części opracowania. 

W 2019 r. w gminach i powiatach województwa pomoc i wsparcie w OPS, MOPS lub PCPR otrzymało 

300 345 osób (5,54% ogółu mieszkańców). Liczba osób objętych pomocą społeczną zmalała o 3,53% 

w stosunku do roku poprzedniego. Najczęstszymi przyczynami ubiegania się o wsparcie były: ubóstwo 

(52 687 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba (52 606 rodzin), niepełnosprawność (niespełna 40 000 

rodzin) i bezrobocie (32 131 rodzin, 64 797 osób). W całym województwie najbardziej dotkliwym 

problemem wciąż było ubóstwo54. 

                                                           
48 Rejestr Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
49 Rejestr Miejsc, w których Gminy Województwa Mazowieckiego Zapewniają Tymczasowe Schronienie Osobom Bezdomnym, 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
50 Rejestr Placówek Zapewniających Całodobową Opiekę Osobom Niepełnosprawnym, Przewlekle Chorym Lub Osobom w 
Podeszłym Wieku, w tym Prowadzonych na Podstawie Przepisów o Działalności Gospodarczej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki 
w Warszawie, https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
51 Wykaz Zakładów Pracy Chronionej, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 
https://bip.mazowieckie.pl/artykul/172/169/rejestry (dostęp: 19.08.2020). 
52 Zakłady Pracy Chronionej, MPCS, http://mcps.com.pl/ekonomia-spoleczna/podmioty-ekonomii-spolecznej/podmioty/zpch/ 
(dostęp: 31.08.2020). 
53 Wykaz Zakładów Aktywności Zawodowej Znajdujących się na Terenie Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie, https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przyznanie-statusu-zakladu-aktynosci-zawodowej 
(dostęp: 18.08.2020). 
54 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Oparciu o Sytuację Społeczną i Demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2019 
rok, 2020, s. 22-24. 
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Środki finansowe przeznaczone na pomoc społeczną oraz na obszary polityki społecznej 

w Województwie Mazowieckim w 2019 r., które wydatkowane były przez gminy, powiaty i miasta 

na prawach powiatu wyniosły ogółem 8 638 305 297 zł. Wartość tych środków wzrosła o 20,5% 

w stosunku do roku 201855. 

Jeśli chodzi o kwestię zlecania zadań NGO przez gminy i powiaty, zgodnie z danymi przekazanymi przez 

JOPS, zlecanie działań z zakresu wsparcia społecznego przez NGO bądź inne podmioty określone 

w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie56, 

zadeklarowało 18 mazowieckich powiatów oraz 62 gminy. Kwoty zadań zleconych w trybie 

,,działalności pożytku publicznego” oraz „zamówień publicznych” wyniosły odpowiednio 27 100 330 zł 

w powiatach i 44 482 065 zł w gminach57. 

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że według danych z 2019 r. Województwie Mazowieckim 

obserwowany jest wzrost zatrudnienia w OPS (o 5% w stosunku do 2017 r.) i w PCPR (o 11,8% 

w porównaniu z rokiem 2017)58. 

3.3. Ekonomia Społeczna w Województwie Mazowieckim – stan aktualny i szanse 

rozwoju59 

Zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, ekonomia społeczna definiowana jest 

jako „sfera aktywności obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku 

publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, 

tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu 

ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu”60. Obszar ekonomii społecznej obejmuje zatem przede 

wszystkim: 

 NGO i podmioty, o których mowa w Art. 3 Ust. 3 Ustawy o działalności pożytku 

i o wolontariacie; 

 Spółdzielnie o charakterze pracowniczym (spółdzielnie inwalidów i niewidomych, spółdzielnie 

pracy); 

 Przedsiębiorstwa, które posiadają status ZPCh; 

 Podmioty prowadzące jednostki reintegracyjne dla osób z niepełnosprawnością bądź innych 

osób zagrożonych społecznym wykluczeniem61. 

                                                           
55 Ibid., s. 50. 
56 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 
1570, 2020 oraz z 2020 r. poz. 284. 
57 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Oparciu o Sytuację Społeczną i Demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2019 
rok, 2020, s. 55. 
58 Ibid., s. 63. 
59 Kluczowe Sfery Rozwoju dla Sektora Ekonomii Społecznej w Województwie Mazowieckim. Raport końcowy, MCPS, 2019. 
60 Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 roku. Ekonomia solidarności społecznej, Warszawa 2019, s. 12. 
61 Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013-2020. Aktualizacja z 2018 roku, MCPS, Warszawa 2018, s. 16. 
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Diagnoza społeczno-gospodarcza Województwa Mazowieckiego jasno wskazuje, jak ważnym sektorem 

jest ekonomia społeczna. Analiza przeprowadzona w ramach badania kluczowych sfer rozwoju 

ekonomii społecznej z 2019 r., pozwoliła na wyciągnięcie istotnych wniosków i rekomendacji w tym 

zakresie. Jak wynika z badania, w niektórych regionach liczba działających PES nie jest wystarczająca 

bądź ich funkcjonowanie nie jest satysfakcjonujące. Ogólna kondycja sektora ekonomii społecznej – 

rozumiana jako finansowo-organizacyjna sytuacja PES – jest jednak na umiarkowanym poziomie. 

Najlepiej oceniają ją przedstawiciele podregionu płockiego i warszawskiego. Najgorzej natomiast – 

przedstawiciele podregionu warszawsko-zachodniego i siedleckiego. Z kolei poziom potencjału 

ekonomii społecznej na terenach objętych badaniem jest średni. Najwyższe oceny przyznali mu 

reprezentanci podregionu warszawskiego, ciechanowskiego i radomskiego, a najniższe – 

przedstawiciele podregionu warszawsko-zachodniego i siedleckiego. 

Przedstawiciele ekonomii społecznej podejmują współpracę przede wszystkim z JST, urzędami pracy, 

WTZ, NGO i OPS. Z kolei najmniejszym zakresie współdziałają z zakładami karnymi, urzędami 

skarbowymi czy KIS. 

Respondenci zwykle zauważają zmiany, jakie w ostatnich latach zachodziły w kwestii ekonomii 

społecznej. Dostrzegają je przede wszystkim przedstawiciele podregionu warszawskiego i warszawsko-

zachodniego. Zmiany te zauważali rzadziej reprezentanci podregionu żyrardowskiego i siedleckiego. 

Badani uwzględniają w planach na przyszłość ekonomię społeczną i jej rozwój, co wynika z założeń 

programów rozwojowych, strategii i z perspektywy na powstanie nowych podmiotów z tego sektora. 

Nieuwzględnianie sektora ekonomii społecznej w przyszłych planach wynika natomiast zarówno ze 

specyfiki danego obszaru, gdzie nie powstają podmioty tego rodzaju, jak i z braku środków. 

Jeśli chodzi o bariery, które uniemożliwiają zrealizowanie zamierzonych celów, podstawową kwestią 

jest właśnie aspekt finansowy, tj. brak wsparcia w tym zakresie lub jedynie krótki okres jego udzielania. 

Pozostałe bariery związane są z problemami lokalowymi, brakami kadrowymi oraz niechęcią i brakiem 

zaufania ze strony mieszkańców. Pod tym względem nie są zauważalne istotne różnice na poziomie 

powiatów. Wyjątek stanowi tylko Miasto Stołeczne Warszawa, gdzie najistotniejszą barierę stanowią 

braki kadrowe i brak zaufania ze strony przedsiębiorców. 

W Województwie Mazowieckim do kluczowych sfer rozwoju ekonomii społecznej zaliczyć można te 

związane z usługami opiekuńczymi, wsparciem osób z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych, 

a także z promocją zdrowego trybu życia, ekologią i gospodarowaniem odpadami. Sfery najmniej 

rozwojowe dotyczą natomiast turystyki i rolnictwa społecznego. Ponadto największa potrzeba 

w zakresie rozwoju ekonomii społecznej dostrzegana jest w sferze usług opiekuńczych i wsparcia osób 

z niepełnosprawnością oraz osób wykluczonych społecznie. W najmniejszym stopniu widoczne są 

potrzeby w zakresie rozwoju rolnictwa społecznego, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz 

zwiększenia zakresu współpracy z JST. 

Osoby reprezentujące obszar ekonomii społecznej zauważają występowanie problemu bezrobocia, 

niepełnosprawności oraz wykluczenia. Diagnozując społeczno-gospodarczą sytuację województwa nie 

dostrzegają natomiast problemu przestępczości czy uzależnień. Wśród wszystkich podregionów 
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największą skalą występowania negatywnych zjawisk społecznych, pod względem ubóstwa i przemocy 

wyróżnia się podregion żyrardowski. Największe bezrobocie występuje wśród mieszkańców powiatów 

szydłowieckiego, radomskiego, przysuskiego, makowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego, jak również 

w powiecie pułtuskim, gostynińskim oraz w mieście Radomiu. Natomiast w ujęciu regionalnym – 

problem bezrobocia najbardziej dotkliwy jest w podregionie radomskim oraz ciechanowskim. 

Ogólnie dostrzega się spadek zainteresowania mieszkańców kraju angażowaniem się w działania 

o charakterze społecznym, w tym w działalność w NGO. W samym Województwie Mazowieckim 

obserwuje się tendencję do postępującej atomizacji i zmniejszania się spójności społeczeństwa. Te 

negatywne zjawiska dodatkowo wzmacnia utrzymujące się na wysokim poziomie ujemne saldo 

migracji. Trzeba więc motywować osoby zamieszkujące poszczególne regiony do działania w NGO i do 

ich tworzenia, a także do podejmowania społecznej oraz obywatelskiej aktywności. Ponadto powinny 

być rozwijane różne formy wolontariatu kompetencyjnego i sąsiedzkiego, a wolontariat oraz aktywne 

działanie w organizacjach pozarządowych powinny być promowane wśród uczniów wszystkich, 

począwszy od szkoły podstawowej. 

Osoby, które byłyby w stanie zasilić kadry podmiotów ekonomii społecznej, tj. osoby bierne 

zawodowo, które korzystają z systemu opieki społecznej, coraz częściej wymagają kompleksowej 

pomocy, w tym działań mających na celu nie tylko ich aktywizację zawodową, ale i reintegrację 

społeczną. W powiatach, w których występuje nasilony problem bezrobocia, pierwsze inwestycje na 

rozwój ekonomii społecznej powinny być skierowane na rozwój podmiotów reintegracyjnych, 

w szczególności CIS i KIS, które byłyby w stanie zapewnić niezbędne formy reintegracji oraz treningu 

pracy. Możliwość reintegracji zawodowej i społecznej powinny mieć również osoby 

z niepełnosprawnością. Zadanie to dedykowane jest do specjalnie w tym celu wyznaczonych PES, 

takich jak WTZ czy ZAZ. 

W oparciu o prognozy GUS trzeba zakładać, że we wszystkich powiatach Województwa Mazowieckiego 

populacja osób, które są niesamodzielne z powodu podeszłego wieku czy niepełnosprawności 

zamieszkujących wszystkie powiaty, będzie stale wzrastać. Równolegle liczba rodzin 

wielopokoleniowych ulega zmniejszeniu, a poszczególni członkowie rodzin nierzadko żyją w dużym 

rozproszeniu geograficznym. Tym samym osobiste wsparcie osób wymagających opieki jest utrudnione 

lub nawet niemożliwe. Należy założyć, że w przyszłości systematycznie będzie rosło obciążenie gmin 

zadaniami związanymi z zapewnieniem usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. JST powinny 

więc być zainteresowane zwiększeniem znaczenia ekonomii społecznej, jako że podmioty działające 

w tym sektorze są wykonawcami zadań i dostarczycielami usług najpilniejszych z punktu widzenia 

mieszkańców, takich jak usługi asystenckie i opiekuńcze świadczone osobom w podeszłym wieku 

i osobom z niepełnosprawnością. Dzięki ściślejszej współpracy JST i PES możliwe byłoby zwiększenie 

zakresu i jakości realizowanych przez gminy usług społecznych, a także wzmocnienie dość słabego 

obecnie potencjału finansowo-kadrowego NGO. Zbyt rzadko tym organizacjom zlecane są zadania, 

które mogłyby być do nich skierowane. Wśród JST należy więc rozpowszechniać zlecanie zadań NGO. 

Powinno się podejmować działania zmierzające do wzmocnienia kondycji społecznych przedsiębiorstw 

z obszaru Województwa Mazowieckiego. Działania te powinny być skierowane na: 
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 Zwiększanie roli PES jako dostawców usług i towarów dla JST; 

 Włączanie tych podmiotów w proces rewitalizacji zdegradowanych obszarów; 

 Zwiększanie ich potencjału gospodarczego, m.in. dzięki wypracowywaniu pomysłów  

na działalność, którą mogłyby podejmować PES. Jak wskazują wyniki badania, brak tych 

pomysłów jest jedną z przyczyn słabości tych podmiotów. 

Konieczne jest wzmocnienie ekonomii społecznej w województwie dzięki doprowadzeniu  

do powstania nowych podmiotów z tego sektora, a także do wzrostu znaczenia tych istniejących. 

W regionach, w których jest wystarczająca liczba PES, powinno się włączyć lokalne podmioty w system 

realizacji ogłaszanych zamówień publicznych. JST z poszczególnych powiatów powinny dążyć do 

zwiększania stopnia realizacji przez PES usług użyteczności publicznej i zadań publicznych w zakresie 

rozwoju na szczeblu lokalnym. Ponadto JST powinny zapraszać reprezentantów PES do współpracy 

w zakresie kształtowania polityki społecznej dla poszczególnych gmin, a działania i usługi z obszaru 

pomocy społecznej, które zlecają i dofinansowują JST, powinny możliwie jak najdłuższą perspektywę 

czasową (nawet 3 lat). 

Prócz tego do ogólnych rekomendacji zaliczyć można następujące: 

 Działające w Województwie Mazowieckim PES powinny mieć dostęp do wsparcia w postaci 

warsztatów, szkoleń czy doradztwa; 

 W tych regionach, gdzie w planach na przyszłość nie uwzględniano ekonomii społecznej lub 

uwzględniano ją w niewielkim stopniu, trzeba zadbać o to, by sektor ten rozwijał się dość 

równomiernie w całym województwie; 

 Powinny być kontynuowane działania, które podejmowane są m.in. przez MCPS, a których 

celem jest promocja oferowanych przez PES produktów i usług, a także pokazywanie korzyści 

płynących z działalności tych podmiotów. 

3.4. Zakłady Aktywności Zawodowej w Polsce – ogólna charakterystyka62 

Zgodnie z danymi GUS, w roku 2018 w Polsce aktywnie działało 116 ZAZ (o 7 więcej niż w roku 

poprzednim). 62,1% jednostek prowadzonych było przez organizacje non-profit, 36,2% przez JST 

(powiaty bądź gminy), a pozostałe 1,7% – przez spółdzielnie socjalne. W Województwie Mazowieckim 

na 100 tys. mieszkańców przypadało mniej niż 0,2 ZAZ63. 

Jak już wspomniano, w samym Województwie Mazowieckim funkcjonuje 10 ZAZ. Są to: 

                                                           
62 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
(Raport końcowy PFRON, 2017), które zostało zrealizowane w 2017 r. na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych. Jego celem było zdobycie informacji nt. aktualnej sytuacji ZAZ i uwarunkowań ich funkcjonowania, metod 
i rezultatów prowadzonej rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, a także określenie czynników 
oddziałujących na rozwój ZAZ oraz identyfikacja zmian niezbędnych dla lepszego dostosowania ZAZ do potrzeb rynku. Badanie 
objęło wszystkie działające pod koniec IV kw. 2016 roku Zakłady Aktywności Zawodowej – łącznie 103 placówki (ostatecznie w 
badaniu ilościowym udział wzięło 95 jednostek). 
63 Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
2018 r. Informacja sygnalna, GUS 2019, s. 4-5. 
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1. Fundacja ,,Praca dla Niewidomych” Rolniczy ZAZ w Stanisławowie z siedzibą w Drobinie; 

2. Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Płocku; 

3. Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 

w Drożdżówce; 

4. Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Zakład Aktywności Zawodowej 

z siedzibą w Warszawie; 

5. SYNAPSIS Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych z siedzibą 

w Lesznowoli; 

6. Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Siedlcach; 

7. Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie z siedzibą w Klwowie; 

8. Zakład Aktywności Zawodowej Osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

Galeria ,,Apteka Sztuki” z siedzibą w Warszawie; 

9. Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie z siedzibą w Promnej; 

10. Zakład Aktywności Zawodowej ,,Zdrówko Legionowo” z siedzibą w Legionowie64. 

 

Należy przy tym zaznaczyć, że zgodnie otrzymanymi informacjami ZAZ EKON utracił status zakładu 

aktywności zawodowej w dniu 16.06.2020 r. 

 

Jak wynika z raportu Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej z 2017 r., większość ZAZ stanowią 

placówki z wieloletnim doświadczeniem. 56% z nich funkcjonuje co najmniej od 6 lat, a następne 15% 

działa od 3-5 lat. 3/4 Zakładów prowadzi równocześnie działalność usługową i wytwórczą, rzadkością 

natomiast jest jedynie działalność wytwórcza. Zazwyczaj funkcjonują one w branży gastronomicznej 

(44%), kolejno w działalności o profilu rękodzieła artystycznego (33%) oraz w usługach pralniczych 

i sprzątających (28%). Ponadto warto zaznaczyć, że jedynie 18% ZAZ ogranicza się wyłącznie do jednego 

profilu działalności. W większości prowadzą one działalność zróżnicowaną – co trzecia placówka działa 

w co najmniej 4 branżach. Głównymi odbiorcami produktów i usług objętych analizą ZAZ są osoby 

indywidualne (81%) bądź przedsiębiorstwa z otwartego rynku pracy (76%). Najwięcej wytworzonych 

dobór czy świadczonych usług ZAZ trafiało na lokalny rynek tj. teren gminy lub powiatu (72%). Na 

obszar województwa trafiało 17% produktów i usług. Poza obszar regionu oferta ZAZ wychodziła 

bardzo rzadko – tylko 9% produktów lub usług przekraczało granice województwa, a 1% – granice 

Polski. 

Jeśli chodzi o zasoby kadrowe, w badanych Zakładach liczba personelu wynosiła 1 449 osób 

(przeciętnie 15 osób na 1 ZAZ). Większość stanowili pracownicy współpracujący bezpośrednio 

z osobami z niepełnosprawnością, zajmujący się obsługą i rehabilitacją (łącznie 71,4% ogółu 

personelu).  

ZAZ trwale wpisały się w system wsparcia osób z niepełnosprawnością, jak i w lokalne rynki pracy. Dla 

osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, ZAZ jest przede wszystkim miejscem pracy, w którym – być 

                                                           
64 Wykaz Zakładów Aktywności Zawodowej Znajdujących się na Terenie Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie, https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przyznanie-statusu-zakladu-aktynosci-zawodowej 
(dostęp: 18.08.2020). 
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może po raz pierwszy – osoby z niepełnosprawnością zaczynają być traktowani ,,poważnie”, bez 

lekceważenia. Jak wskazuje raport z badania Zakładów, dla wielu osób z niepełnosprawnością ZAZ 

powinien być docelowym miejscem zatrudnienia, szczególnie w przypadku części osób, u których 

stwierdzono chorobę psychiczną, niepełnosprawność intelektualną, będących w wieku powyżej 50 lat. 

Ich szanse na znalezienie pracy na otwartym rynku są bowiem mniejsze, ze względu na konieczność 

dostosowania form i miejsca pracy do ich potrzeb. 

Natomiast patrząc z perspektywy personelu, ZAZ jest miejscem pracy i rehabilitacji osób 

z niepełnosprawnością poprzez pracę oraz inne działania wspierające. Prócz tego ZAZ jest dla nich 

także przedsiębiorstwem, które ma na celu generowanie zysków pozwalających częściowo na 

samodzielne utrzymanie się na rynku.  

Z punktu widzenia otoczenia Zakładów, są one ogniwem łączącym rehabilitację i pracę. W odróżnieniu 

od Warsztatów Terapii Zajęciowej, które służą rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

z niepełnosprawnością w zakresie zdobycia lub odzyskania potrzebnych do podjęcia pracy 

umiejętności, Zakłady mają na celu realizację tych samych celów, ale w odwrotnej kolejności – dzięki 

podjęciu pracy, wspieranej działaniami rehabilitacyjnymi, osoby te, w miarę ich możliwości, 

przygotowywane są do samodzielnego życia. Trzeba ponadto zaznaczyć, że z powodu malejącej liczby 

Zakładów Pracy Chronionej czy ich braku w wielu miejscach, ich rolę nierzadko przejmują ZAZ, stając 

się często jedynym pracodawcą na rynku lokalnym, który jest zarówno zainteresowany zatrudnianiem 

osób z niepełnosprawnością, jak i odpowiednio do tego przygotowanym. Należy jednak zauważyć, że 

z perspektywy otoczenia Zakładów, ZAZ różnią się zasadniczo od ZPCh, które mają na celu zatrudnienie 

osób z niepełnosprawnością, ze względu na pełnioną funkcję rehabilitacyjną. Ich rola nie jest zatem 

tożsama. 

3.5. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładach 

Aktywności Zawodowej65 

Zgodnie z Kartą Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością to ,,osoby, których 

sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub 

uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami 

prawnymi i zwyczajowymi” 66. 

 

Osoby z niepełnosprawnością są klasyfikowane według dwóch grup. Pierwszą jest niepełnosprawność 

prawna, polegająca na wydaniu odpowiedniego orzeczenia o niepełnosprawności określonego 

w oparciu o medyczną dokumentację. Drugą natomiast jest niepełnosprawność biologiczna. Do grupy 

tej zaliczają się osoby, które nie posiadają wspomnianego orzeczenia, ale odczuwają całkowitą, lub 

                                                           
65 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
66 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, ,,Monitor Polski” nr 
50, s. 970. 
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poważnie ograniczoną zdolność do wykonywania odpowiednich do ich wieku podstawowych 

czynności67. 

 

W 2018 r. we wszystkich ZAZ łącznie zatrudnionych było ok. 6,7 tys. osób (wzrost o 10,8% w stosunku 

do roku 2017). Zatrudniały one 5 tys. osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem 

niepełnosprawności, z czego 59,9% stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Liczba 

zatrudnionych osób posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w ciągu roku 

wzrosła o 11,5%. W 2018 r. jednym ZAZ zatrudniano średnio 43,4 pracowników z tej grupy68. Według 

danych z 2016 r., wśród pracowników z niepełnosprawnością dwie najczęstsze dysfunkcje to choroby 

psychiczne i upośledzenie umysłowe (odpowiednio 40% i 22% pracowników).  

 

Pod względem struktury wieku, wśród pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ 

dominują osoby między 30 a 50 rokiem życia (59%). Poniżej 30 lat miała co piąta zatrudniona osoba, 

a 22% osób było w wieku powyżej 50 lat. Poszczególne placówki różnią się jednak znacznie pod tym 

względem. Jeśli chodzi o strukturę ze względu na płeć, nieznacznie przeważają mężczyźni (54%). Pod 

względem wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowią osoby z niepełnosprawnością posiadające 

wykształcenie zasadnicze zawodowe (38%) oraz gimnazjalne i niższe (30%). Najmniej jest pracowników 

z wykształceniem wyższym (6% w 2016 r.).  

Zdecydowana większość zatrudnionych w ZAZ osób z niepełnosprawnością mieszka na terenie 

powiatu, w którym działa zakład pracy (88%), z czego 42% mieszka w tej samej miejscowości. Spośród 

pracowników z niepełnosprawnością 56% dociera do pracy samodzielnie. Reszta korzysta 

z oferowanego przez Zakład transportu. 50% pracowników z niepełnosprawnością mieszka 

z rodzicami bądź opiekunami (50%), a 33% z własną rodziną. 12% mieszka samodzielnie, 

4% zamieszkuje w Domach Pomocy Społecznej. 

3.6. Zatrudnienie w Zakładach Aktywności Zawodowej69 

Nabór do Zakładów odbywa się zwykle na podstawie zgłoszeń indywidualnych, które napływają do 

danej placówki (31%), a następnie poprzez Warsztaty Terapii Zajęciowej (23%). Niezwykle rzadko 

w tym zakresie dochodzi do współdziałania z instytucjami pomocy społecznej czy instytucjami rynku 

pracy. Na miejsce w ZAZ czeka się średnio 15 miesięcy. Lista oczekujących to zwykle 5 osób (30% 

Zakładów), kolejno 6-10 osób (29% placówek). Na miejsce oczekuje łącznie 1 486 osób. Warto jednak 

zaznaczyć, że zgodnie z deklaracjami przedstawicieli ZAZ, osoby oczekujące to przede wszystkim osoby 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 70% Zakładów w ciągu ostatnich lat nie zgłaszała 

problemów w zakresie rekrutacji na wolne miejsca pracy. 29% natomiast zgłosiło problemy dotyczące 

głównie deficytu kandydatów posiadających znaczny stopień niepełnosprawności. Trzeba bowiem 

podkreślić, że przy rekrutacji pracowników do ZAZ, najistotniejszym kryterium jest posiadanie 

                                                           
67 Stan Zdrowia Ludności Polski w 2009 r., GUS, 2011, s. 71. 
68 Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej w 
2018 r. Informacja sygnalna, GUS 2019, s. 4-5. 
69 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
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odpowiedniego stopnia niepełnosprawności, a także motywacja i zaangażowanie. Z kolei wśród 

przyczyn odrzucania danej kandydatury wymienia się zwykle brak odpowiedniego orzeczenia oraz 

chęci do pracy, następnie zbyt dalekie miejsce zamieszkania. Rzadko dyskwalifikującym potencjalnego 

pracownika jest brak doświadczenia zawodowego czy przygotowania.  

 

Dla 52% zatrudnionych w ZAZ osób z niepełnosprawnością, praca ta stanowi pierwszą pracę w życiu. 

66% zatrudnionych osób z niepełnosprawnością pracuje na stanowiskach przy prostych pracach, 

z czego 40% na stanowiskach pomocniczych, a 26% na stanowiskach samodzielnych. Kolejne 28% 

zajmuje stanowiska, które wymagają większych umiejętności, w tym zawodowe czy rzemieślnicze. 

Bardzo rzadko osoba niepełnosprawna obejmuje stanowisko specjalisty – zdarza się to jedynie w 1,3% 

przypadków lub stanowisko z zakresu organizacji i nadzoru – 1,2%. Warto zauważyć, że wśród 

pracowników Zakładu występuje bardzo mała rotacja. Średni okres zatrudnienia pracownika 

z niepełnosprawnością wynosi 4 lata i 10 miesięcy. Ponadto aż 40% placówek zaznacza, że pracownicy 

ci spędzają w ZAZ od 6 do 10 lat. Dłuższy okres zatrudnienia występuje w tych Zakładach, gdzie 

głównymi dysfunkcjami są upośledzenie umysłowe i choroby psychiczne. O długości zatrudnienia 

w ZAZ decyduje przede wszystkim stan zdrowia pracownika, a także rodzaj niepełnosprawności (48% 

wskazań), kolejno postępy w rehabilitacji społecznej i zawodowej (40% wskazań) i sytuacja na 

lokalnym rynku pracy (35% wskazań). Wśród powodów rozwiązania umowy o pracę, najczęściej 

spotykane to: przejście na otwarty rynek pracy (21%) bądź wygaśnięcie umowy (20%). 

 

Według przekazanych do PFRON sprawozdań, w 2016 r. ZAZ opuściło łącznie 488 pracowników. 

Spośród nich zatrudnienie podjęło ponownie 128 osób (26% wszystkich osób, które opuściły placówki), 

z których tylko 21 zaczęło pracę w Zakładach Pracy Chronionej. 

3.7. Formy wsparcia osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w Zakładach 

Aktywności Zawodowej70 

Jak wynika z badań, brakuje obligatoryjnego wzorca Indywidualnego Programu Rehabilitacji. Niektóre 

schematy były z czasem udostępniane w Internecie, z czego skorzystała część Zakładów. 99% ZAZ ma 

własny, wypracowany wzorzec tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji społecznej 

i zawodowej. W 96% Zakładów każdy z pracowników z niepełnosprawnością miał opracowany IPR. 

Tylko 3% Zakładów przyznało, że taki program posiada jedynie część pracowników, a w jednym 

Zakładzie – nie miał go żaden pracownik. Ogółem, w porównaniu do roku 2008, w roku 2016 odsetek 

ZAZ, gdzie każdy z pracowników z niepełnosprawnością posiada IPR, wzrósł o 7 p.p. W skład kadry 

zaangażowanej w przygotowanie IPR wchodzą najczęściej: instruktorzy zawodu (73%), a także 

rehabilitanci (71%) i psycholodzy (60%). W 50% Zakładów w opracowaniu IPR uczestniczy również 

pielęgniarska, a w blisko 35% – doradca zawodowy. IPR aktualizowane są średnio co 10 miesięcy. 

W 45% Zakładów aktualizacja dokonywana jest co rok, w 23% – co pół roku. W 16% Zakładów 

aktualizacja IPR zależy od potrzeb indywidualnych. 

                                                           
70 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
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Zgodnie z danymi z 2016 r., formą rehabilitacji leczniczej stosowanej najczęściej w ZAZ są masaże 

(72%), fizykoterapia (67%) oraz indywidualne kinezyterapia (66%). Nieco rzadziej stosuje się 

kinezyterapie zbiorową (56%). Ponadto pracownicy z niepełnosprawnością mogą korzystać z zajęć 

terapeutycznych. W tym zakresie w Zakładach oferowano zwykle indywidualną psychoterapię (67%), 

rzadziej psychoterapię grupową (44%). W stosunku do roku 2008 zmniejszył się odsetek Zakładów, 

które oferują fizykoterapię (o 16 p.p.), wzrosło natomiast znaczenie indywidualnej psychoterapii 

(o 4 p.p.). 

 

Jeśli chodzi o pomoc zawodową, 84% ZAZ deklarowało, że w roku 2016 organizowało szkolenia dla 

pracowników z niepełnosprawnością (wzrost o 7 p.p. w porównaniu do roku 2008). Najczęściej 

szkolenia te związane były z działalnością prowadzoną przez Zakład (78%). Najczęściej organizowane 

były kursy z zakresu gastronomii (47%) oraz szkolenia informatyczne lub komputerowe (37%). Rzadziej 

kursy dotyczyły telepracy lub obsługi klienta (24%), dekoratorstwa bądź bukieciarstwa (19%), poligrafii 

(18%), a także uprawy, pielęgnacji i ochrony roślin (16%) czy krawiectwa (16%). Ponadto prowadzone 

były również szkolenia mające na celu przygotowanie pracowników z niepełnosprawnością do pracy 

poza Zakładem – oferowało je 73% (58 Zakładów). Wśród tego typu szkoleń dominowały kursy miękkie 

dotyczące poszukiwania pracy (69%, 40 Zakładów). Prócz szkoleń, ZAZ oferowały pracownikom także 

inne formy pomocy z zakresu znalezienia zatrudnienia poza Zakładem. Najczęściej wspierano ich 

w pisaniu życiorysu czy listu motywacyjnego i kompletowaniu wymaganych dokumentów (64% ZAZ). 

Rzadką praktyką było natomiast organizowanie praktyk czy staży dla pracowników 

z niepełnosprawnością. W stosunku do 2008 r. wzrosło zaangażowanie ZAZ w udzielanie wsparcia 

pozaszkoleniowego w celu znalezienia przez pracowników z niepełnosprawnością pracy na otwartym 

rynku. Najbardziej zwiększyło się wsparcie dotyczące zarejestrowania się w PUP (z 51% do 77%) 

i pomocy w kontaktach z pracodawcą (z 28% do ponad 50%). Najrzadziej udzielano pomocy 

w adaptacji w początkowym okresie po podjęciu pracy otwartym rynku. Indywidualny plan w zakresie 

zatrudnienia u nowego pracodawcy w roku 2016 został opracowany dla 17% wszystkich pracowników 

z niepełnosprawnością (673 osoby; wzrost o 8 p.p. w porównaniu z rokiem 2008). 

 

Według przedstawicieli Zakładów, ok. 40% wszystkich pracowników z niepełnosprawnością 

zatrudnionych w ZAZ jest zdolnych podjąć pracę na otwartym rynku, z czego 44% wymaga jednak 

wsparcia w tym zakresie ze strony asystenta u innego pracodawcy. Jak wynika z badań, korzystne 

byłoby, gdyby doradca zawodowy czy trener pracy pozostawał przez dłuższy czas (np. rok) z osobami 

opuszczającymi ZAZ. Ponadto udział procentowy pracowników, którzy byliby w stanie podjąć 

zatrudnienie na otwartym rynku pracy, najwyższy był w tych Zakładach, gdzie pracowały głównie osoby 

chore psychicznie bądź posiadające inne dysfunkcje poza niepełnosprawnością umysłową (46%), 

najniższy natomiast w tych, w których większość stanowili pracownicy z upośledzeniem umysłowym 

(26%). 

 

Trzeba jednak zaznaczyć, iż pomimo współpracy z pracodawcami oraz oferowanego wsparcia, aż 41% 

Zakładów przyznało, iż od początku 2014 r. żaden z ich pracowników nie znalazł pracy na otwartym 

rynku wskutek bezpośredniego współpracowania ZAZ z firmami. 
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Na każde trzy badane Zakłady przypadały dwa deklarujące, że obserwują losy zawodowe byłych 

pracowników z niepełnosprawnością, zwykle poprzek kontakt bezpośredni, w tym poprzez odwiedziny 

osoby, która opuściła ZAZ (67% Zakładów). Przedstawiciele ZAZ szacują, że przeciętnie co drugi były 

pracownik nie znajduje ponownie zatrudnienia. Osoby z niepełnosprawnością, które znajdują pracę 

poza ZAZ, podejmują ją zwykle na otwartym rynku pracy (3 na 10 osób), rzadziej na rynku chronionym 

(ok. 10% opuszczających Zakład pracowników).  

 

W trakcie badania zidentyfikowane zostały następujące dobre praktyki: 

 

 Działania koncentrujące się na wzmocnieniu przekazu, że Zakład stanowi tylko tymczasowe 

miejsce pracy; 

 Zawieranie umów okresowych (zgodnie z okresem ważności orzeczenia 

o niepełnosprawności); 

 Powoływanie spółdzielni socjalnych; 

 Współpracowanie w sieci wsparcia oraz optymalizowanie działania jej wspólnych części; 

 Próbki pracy polegające na oddelegowaniu pracownika pod nadzorem trenera pracy do pracy 

do innego pracodawcy na kilka godzin w ciągu dnia; 

 Obiecanie możliwości powrotu do Zakładu; 

 Lobbowanie na rzecz promowania pracy osób z niepełnosprawnością; 

 Współpracowanie z PUP. 

3.8. Finansowanie Zakładów Aktywności Zawodowej71 

Koszty funkcjonowania 98 ZAZ, które zostały uwzględnionych w raporcie PFRON, w roku 2016 wyniosły 

ok. 195 mln zł (średnio 2 mln zł na 1 placówkę). 63% kosztów pokrywały środki PFRON, z czego 41% ze 

środków algorytmu, a 22% z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR). Kolejnym źródłem 

finansowani pokrywającym blisko 27% kosztów, były środki pochodzące ze sprzedaży wyrobów i usług. 

Resztę stanowiły m.in. środki uzyskane z samorządów (4%) czy środki organizatora. 26% placówek nie 

otrzymało środków finansowych z samorządów. W przeliczeniu na 1 niepełnosprawnego pracownika 

ZAZ roczne koszty wyniosły przeciętnie 48 tyś. zł. 

Według danych z badania, stan na początku roku 2016 Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA) dla 

95 ZAZ wynosił 9,2 mln zł, a na koniec roku – 10,9 mln zł. Łącznie roczne wpływy wyniosły 10,9 mln zł, 

a wydatki – 8,7 mln zł. Wydatkami finansowanymi z ZFA były najczęściej:  

 Rekreacja pracowników z niepełnosprawnością oraz ich uczestnictwo w życiu kulturalnym 

(23%); 

 Pomoc w zaspokajaniu potrzeb socjalnych i potrzeb wiążących się z rehabilitacją społeczną 

(19%); 

                                                           
71 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
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 Poprawa warunków rehabilitacji i pracy (18%). 

Ponadto w roku 2016 środki finansowe wydatkowano również na pokrycie kosztów związanych 

z powstawaniem 6 ZAZ. Na ten cel przeznaczono kwotę 5,9 mln zł, z czego 3,9 mln zł ze środków 

PFRON. 

3.9. Problemy związane z funkcjonowaniem Zakładów Aktywności Zawodowej 

oraz perspektywy poprawy ich sytuacji72 

W Badaniu Zakładów Aktywności Zawodowej wśród najistotniejszych problemów Zakładów 

Aktywności Zawodowej zidentyfikowane zostały problemy, które wynikają z niedostatecznego 

finansowania. Stanowią one największą przeszkodę w funkcjonowaniu 80% ZAZ. Problemy te skupiają 

nade wszystko w 3 sferach: 

 

 Brak możliwości przeprowadzenia modernizacji bądź dostosowania bazy lokalowej (45%); 

 Brak możliwości zmodernizowania urządzeń i sprzętu (45%); 

 Zbyt niskie wynagrodzenia kadry (36%).  

 

Za wystarczający uznany został jedynie poziom środków przeznaczonych na prowadzenie zajęć 

dodatkowych dla pracowników z niepełnosprawnością (72%), takich jak np. wycieczki.  

 

Rozwijając wymienione wyżej problemy, jeśli chodzi o warunki lokalowe, w 2017 r. w 60% przypadków 

właścicielem lokalu, w którym działa ZAZ, był organizator Zakładu. Jak wynika z badania, 58% 

przedstawicieli ZAZ uważali warunki lokalowe za niewystarczające bądź raczej niewystarczające. 87% 

Zakładów zgłosiło pilne potrzeby w zakresie remontów lub modernizacji zajmowanych pomieszczeń 

i budynków, z czego większość dotyczyła pomieszczeń, gdzie prowadzono działalność gospodarczą 

i rehabilitację pracowników z niepełnosprawnością (54% jednostek). Ogólny remont budynków 

konieczny jest zdaniem 46% ZAZ.  

 

Natomiast w kwestii personelu ZAZ, w 38% Zakładów nie zgłaszało problemów w zakresie personelu. 

Pozostałe wskazywały głównie na problemy finansowe (29%), w tym przede wszystkim na zbyt niskie 

wynagrodzenia dla personelu i na braki kadrowe (22%), będące pochodną niskiego poziomu płac. 

Najgorzej ocenione zostały warunki finansowe personelu zajmującego się obsługą i rehabilitacją 

(odpowiednio 68% i 65% Zakładów przyznało, że ich pensje są zbyt za niskie). 

 

W tym miejscu warto nadmienić, że do najistotniejszych barier dla sprawnego działania ZAZ zaliczane 
są także deficyty w systemie wsparcia lokalnego. Nierzadko w danym miejscu jest zbyt mało Zakładów, 
a nieproporcjonalnie dużo ZPCh, DPS czy innych jednostek pomocowych. Brakuje także świetlic 
środowiskowych, ośrodków rehabilitacji oraz ośrodków pobytu. 
 

                                                           
72 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
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Kolejną grupę stanowią problemy, których źródłem są niejasne lub złe regulacje prawne (45%), w tym 

wiele niespójnych zapisów, np. między Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 

stycznia 2000 r., na mocy którego powołane zostały ZAZ oraz z dnia 17 lipca 2012 r., które wprowadziło 

zmiany w tym zakresie a kodeksem pracy. Problemem są także zapisy niekorzystne, dotyczące m.in. 

centralizacji rozliczeń VAT oraz ograniczenia w wydatkowaniu dochodów własnych, zysków (44% 

wskazań). 

 
Jak wskazano wyżej, jedną z najistotniejszych sfer problemowych był brak możliwości 
zmodernizowania sprzętu czy urządzeń. Potrzeby ZAZ w tym zakresie podzielić można na: 
 

 Potrzeby w zakresie sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej 
(45%); 

 Potrzeby w zakresie sprzętu rehabilitacyjnego (33%), w tym przede wszystkim sprzętu do 
rehabilitacji ruchowej; 

 Potrzeby w zakresie sprzętu administracyjnego (21%), głównie komputerów 
i oprogramowania; 

 Potrzeby związane ze sprzętem socjalnym (9%), tj. wyposażeniem pomieszczeń.  
 
Kolejnym z głównych problemów ZAZ są problemy kadrowe w zakresie zatrudniania i utrzymania 
personelu, które wynikają z narzuconych przez ustawę zasad wykorzystywania środków 
przeznaczonych na działalność. Od 2008 r. kwota dofinansowania na pracownika Zakładu – mimo 
wzrostu płacy minimalnej oraz inflacji – pozostała niezmieniona. ZAZ nie mogą więc podnieść 
wynagrodzeń personelu, co prowadzi do problemów przy rekrutacji koordynatorów działów czy 
instruktorów i znacznie ogranicza możliwości zatrudniania specjalistów. Według wskazań, najbardziej 
brakowało specjalistów w zakresie doradztwa zawodowego, a także trenerów pracy, specjalistów ds. 
osób z niepełnosprawnością. 
 
Trudność stanowią również kwestie związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością. Po 
pierwsze, problemem w tym zakresie są częste zmiany orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, jak 
również tryb wprowadzania zmian w orzecznictwie. Według kierowników Zakładów oraz 
przedstawicieli otoczenia instytucji, w tym zakresie brakuje spójności. Zmiana przyznanego stopnia 
niepełnosprawności dla pracownika oznacza niejednokrotnie zakończenie zatrudnienia w Zakładzie, 
a dla ZAZ – konieczność zwolnienia tej osoby i niezwłocznego znalezienia zastępstwa. Należy przy tym 
zaznaczyć, że zgodnie z Kodeksem Pracy, szybkie wypowiedzenie stosunku pracy nie jest możliwe bez 
poniesienia ryzyka przez zatrudniającego. Wśród wyróżnionych w tej sferze problemów wskazywano 
ponadto na zbyt długi czas oczekiwania na wystawienie orzeczenia ze wskazaniem do podjęcia pracy 
w Zakładzie, co w przypadku osób, które ubiegają się o posadę w ZAZ, może mieć wpływ na możliwość 
podjęcia pracy. Jak wskazują respondenci, problemy dotyczące rekrutacji pracowników ZAZ, coraz 
bardziej narastają. Objęci badaniem kierownicy Zakładów sygnalizowali, że prawie wszystkie osoby ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności, które byłyby zdolne do pojęcia pracy, zostały już „zajęte” 
przez ZAZ i inne instytucje wsparcia. Prócz tego, wedle obowiązujących przepisów Zakłady dostępne są 
dla wszystkich osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności oraz dla osób posiadający 
umiarkowany stopień niepełnosprawności, u których stwierdzony został autyzm, upośledzenie 
umysłowe lub choroba psychiczna. Jednak za właściwe rozwiązanie uznało je zaledwie 12% 
przedstawicieli ZAZ. 56% twierdziło, że Zakłady powinny być dostępne dla wszystkich osób o znacznej 
i umiarkowanej niepełnosprawności, bez względu na rodzaj posiadanej niepełnosprawności. Ani jeden 
z respondentów nie wskazał, że Zakłady powinny być dostępne jedynie dla osób posiadających znaczny 
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stopień niepełnosprawności, czy że nie powinny one przyjmować osób z niepełnosprawnością 
określonego rodzaju. 
 
W zakresie prawa, aż 83% ZAZ dostrzegało, że niezbędne jest wprowadzenie zmian statutowych, 
regulujących działanie ZAZ, które powinny dotyczyć przede wszystkim:  
 

 Zarządzania środkami finansowymi przez Zakład (51%); 

 Zmian w zakresie dofinansowania działalności Zakładów (51%), w tym uelastycznienia 
możliwości wydatkowania wypracowywanych zysków na np. rozwój działalności (41%) 
i zwiększenia możliwości przeznaczania środków pochodzących z ZFA na poprawę warunków 
rehabilitacji i pracy, jak również warunków higieniczno-sanitarnych i socjalnych (33%); 

 Wydłużenia terminów sprawozdawczości rocznej (23%); 

 Warunków związanych z przyjmowaniem do pracy w ZAZ osób z niepełnosprawnością (21%), 
tj. zwiększenia udziału osób posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności 
i możliwości zatrudniania tych osób bez względu na rodzaj niepełnosprawności. 

 
Warto zaznaczyć, że według 56% badanych ZAZ, rozwiązanie zaproponowane w Art. 22 Ustawy 
o rehabilitacji, które daje kontrahentowi Zakładu możliwość zaoferowania odpisu z wpłat na PFRON, 
korzystnie wpływa na działalność ZAZ. Rozwiązanie to wpływa korzystnie na: 
 

 Możliwość utrzymania stałych klientów (55%); 

 Poprawę płynności finansowej działalności usługowo-wytwórczej (36%); 

 Umożliwianie pozyskania nowych klientów (36%); 

 Zwiększanie atrakcyjności Zakładów (34%).  
 
29% ZAZ nie potrafiło jednoznacznie ustosunkować się do wynikających z tego artykułu możliwości, 
natomiast 14% oceniło go negatywnie. 
 
Wśród postulowanych zmian, które w sposób pozytywny mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie 
Zakładów, jest m.in. zwiększenie limitu udziału w ogóle pracowników, liczby osób zatrudnionych 
posiadających umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz umożliwienie zatrudnienia ich bez 
względu na rodzaj dysfunkcji. Ponadto sytuację ZAZ poprawiłoby zwiększenie dofinansowania 
działalności Zakładów, wliczając w to środki z PFRON. 
 
Ogólnie, 74% przedstawicieli Zakładów zgodziło się ze stwierdzeniem, że aktualny sposób 
funkcjonowania ZAZ jest raczej satysfakcjonujący. Pomimo tego jednak, osoby uczestniczące 
w badaniu pozytywnie odniosły się do części z proponowanych kierunków rozwoju ZAZ. Większość 
z nich popierała rozwiązanie, by w sytuacji, kiedy osoby z niepełnosprawnością pracujące w Zakładzie 
nie mogą znaleźć pracy na otwartym rynku czy też nie są w stanie pracować poza Zakładem, powinny 
dostać możliwość bezterminowego zatrudnienia w ZAZ (87%). Popierano również stwierdzenie, że 
trzeba dążyć do rozbudowania istniejącej sieci Zakładów (88%), zwiększania ich aktywność w zakresie 
integracji społecznej (85%), a także wypracowania instytucjonalnych mechanizmów współpracy ZAZ 
z innymi instytucjami integracji i pomocy społecznej, jak również z instytucjami rynku pracy (78%). 
Natomiast z drugiej strony nie zgadzano się ze stwierdzeniem, że powinno się dążyć do specjalizacji 
Zakładów ze względu na rodzaj posiadanej przez pracowników niepełnosprawności, do zwiększenia ich 
rotacji czy z tym, by skrócić okres ich pobytu w Zakładzie (po 66%). 
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3.10. Perspektywy rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej73 

Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej pokazało raczej pozytywny obraz działalności Zakładów. 

Postrzegane są one jako miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą rozwijać się i realizować, 

tak zawodowo, jak i społecznie. Działalność ZAZ postrzegana jest w sposób pozytywny zarówno przez 

pracowników z niepełnosprawnością, jak i przez otoczenie instytucjonalne. Jednak, w porównaniu do 

ogółu osób z niepełnosprawnością, w ZAZ zatrudniony jest jedynie niewielki ich odsetek. Wskutek tego 

sytuacja ta może być postrzegana jako swego rodzaju ,,niesprawiedliwość społeczna”, zatrudnienie 

w Zakładach dotyczy bowiem tylko niewielkiej, ,,uprzywilejowanej” grupy osób. Według raportu 

konieczne wydają się w tym zakresie działania, które zmierzałyby do: 

 Rozwinięcia sieci ZAZ, zwłaszcza w województwach, w których jest ich najmniej, tj. 

w województwie lubuskim, pomorskim, opolskim i podlaskim; 

 Podejmowania działań, które poprawiłyby drożność Zakładów, tak, by z ich oferty mogło 

korzystać więcej osób z niepełnosprawnością. Wśród tych działań należy wymienić takie jak: 

o Zapewnienie środków na działania z zakresu Aktywności Zawodowej; 

o Czasowe inwestycje w tworzenie sieci kontaktów z firmami z otwartego rynku pracy, 

które mogłyby być potencjalnym miejscem zatrudnienia dla pracowników 

z niepełnosprawnością pracujących w ZAZ;  

o Tworzenie dla osób z niepełnosprawnością indywidualnych planów zatrudnienia 

u innych pracodawców oraz ich realizacja i weryfikacja; 

o Umożliwienie pracownikom rokującym na podjęcie pracy poza Zakładem odbycia 

odpowiednio dopasowanych szkoleń związanych ze stanowiskiem, na jakim mogliby 

pracować na otwartym rynku, a także staży i praktyk zawodowych poza Zakładem, 

najlepiej we współpracy z potencjalnym pracodawcą; 

o Jasne komunikowanie nowo rekrutowanym osobom z niepełnosprawnością, że ZAZ 

stanowi jedynie etap przejściowy, a nie docelowe miejsce pracy. 

Jak wskazują wyniki badania, w aktualnych warunkach systemowych oraz rynkowych, nie możemy 

mówić o udrożnieniu Zakładów, a jedynie o działaniach skierowanych na poprawienie drożności 

w Zakładach. Trzeba dopuścić możliwość, iż dla niektórych z pracowników z niepełnosprawnością, 

Zakład będzie stanowił docelowe miejsce zatrudnienia. Nie powinno to jednak zwalniać osób 

kierujących ZAZ z podejmowania prób aktywizowania jak największej liczby pracowników 

z niepełnosprawnością, tak by wzrastała liczba osób podejmujących zatrudnienie na otwartym rynku 

pracy.  

Badanie wskazało również, na konieczność zmian w zasadach działania Zakładów, by umożliwić ich 

rozwój, a w niektórych przypadkach, w ogóle dalsze funkcjonowanie. Zaliczyć tu można: 

 Waloryzację algorytmu, który jest podstawą przekazywania środków PFRON na pokrycie 

kosztów prowadzenia Zakładów do samorządów wojewódzkich; 

                                                           
73 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie informacje i cytaty pochodzą z badania Badanie Zakładów Aktywności Zawodowej, 
Raport końcowy PFRON, 2017. 
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 Zmianę wskaźników zatrudnienia w Zakładach osób z niepełnosprawnością posiadających 

określony stopień niepełnosprawności, tj. zwiększenie limitu osób ze stopniem umiarkowanym 

oraz ograniczenia dotyczącego określonych rodzajów niepełnosprawności; 

 Uelastycznienie przepisów związanych z funkcjonowaniem Zakładów, zwłaszcza tych 

dotyczących finansowania kosztów działalności; 

 Zwiększenie środków z samorządu wojewódzkiego przeznaczonych na finansowanie 

działalności Zakładów. 

Trzeba zaznaczyć, że ZAZ posiadają wypracowane i przedyskutowane, a także uzasadnione postulaty 

w zakresie zmian przepisów związanych z finansowaniem i działaniem Zakładów. 

3.11. Charakterystyka Zakładów Aktywności Zawodowej działających 

w Województwie Mazowieckim  

Fundacja ,,Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie  

Rolniczy ZAZ w Stanisławowie jest częścią Fundacji ,,Praca dla Niewidomych” powstałej w 1991 r. 

decyzją Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce (Committee for the Blind of Poland) z siedzibą 

w Nowym Jorku. Komitet jest fundatorem Fundacji, a ponadto, od 2004 r. – organizacją pożytku 

publicznego. Fundacja ma na celu niesienie pomocy poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, 

osobom z niepełnosprawnością, zwłaszcza niewidomym i słabowidzącym.  

Fundacja realizuje własne projekty oraz inicjatywy przeznaczone dla osób, u których stwierdzono 

dysfunkcję wzroku, głównie z Województwa Mazowieckiego. Jedną a najważniejszych inicjatyw jest 

organizowany raz do roku koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski. Ponadto Fundacja 

zrealizowała m.in. takie projekty jak:  

 Porady prawne dla osób z niepełnosprawnością; 

 Cykl wycieczek dla osób niewidomych i słabowidzących; 

 Kampania społeczna dotycząca zatrudniania osób z niepełnosprawnością74. 

Zgodnie ze statutem Fundacji, fundusz, w jaki wyposażył ją fundator wynosi 2 000 dolarów USD. Środki 

na realizację celów Fundacji oraz pokrycie kosztów związanych z jej działalnością pochodzą z: 

 Dotacji i darowizn oraz zapisów i spadków zarówno krajowych, jak i zagranicznych; 

 Dochodów z majątku nieruchomego, ruchomego oraz z praw majątkowych; 

 Dochodów z imprez publicznych i zbiórek; 

 Odsetek od depozytów bankowych; 

 Dywidend; 

 Prowadzonej działalności gospodarczej; 

 Innych wpływów. 

                                                           
74 Fundacja ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 
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Z majątku Fundacji kwotę 1 000 zł wyodrębnia się na prowadzenie działalności gospodarczej75. 

Od roku 2001 Fundacja prowadzi Rolniczy ZAZ w Stanisławowie. Według danych z 2020 r. Zakład 

zatrudnia ponad 80 osób, z czego 58 stanowią osoby z niepełnosprawnością. 

Do zadań Rolniczego ZAZ w Stanisławowie należy prowadzenie kompleksowych działań z zakresu 

usamodzielniania społecznego, zawodowego i życiowego zatrudnionych w Zakładzie pracowników 

z niepełnosprawnością.  

Działalność Rolniczego ZAZ obejmuje: 

 Świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych; 

 Sprzedaż płodów rolnych z gospodarstwa; 

 Sprzedaż miodu z własnej pasieki; 

 Organizację pikników; 

 Wyroby rękodzielnicze; 

 Zabiegi rehabilitacyjne. 

Rolniczy ZAZ jest typowym gospodarstwem rolnym, posiadającym sad, plantację truskawek, malin 

i borówki amerykańskiej oraz grunty przeznaczone pod uprawę ziemniaków, kukurydzy, zboża 

i warzyw. W ramach rehabilitacji zawodowej pracownicy z niepełnosprawnością zajmują się, prócz 

uprawy roślin, także hodowlą zwierząt gospodarskich. Ponadto od 2006 r. w Zakładzie działa również 

gabinet rehabilitacyjny, który służy zarówno pracownikom, jak i okolicznym mieszkańcom. 

Rolniczy ZAZ prowadzi ponadto akcję dożywiania dzieci z ubogich rodzin. Osoby z niepełnosprawnością 

z uprawianych przez siebie warzyw przygotowują ponad 600 porcji posiłków dziennie, które są 

dostarczane do 18 szkół na terenie pobliskich gmin76. 

Tabela 1. Fundacja ,,Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Gospodarstwo 

rolne obejmujące: 

Świadczenie usług 

gastronomicznych 

i cateringowych; 

Od 2001 r. Dotacje 

i darowizny 

oraz zapisy 

i spadki 

krajowe 

i zagraniczne, 

dochody 

z majątku 

nieruchomego, 

58 Praca w Zakładzie nie 

tylko daje osobom 

z niepełnosprawnością 

możliwość nauki 

i rozwoju 

zawodowego, ale 

stanowi również 

szansę zdobycia 

własnych środków 

                                                           
75 Statut Fundacji ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/statut.html (dostęp: 20.08.2020). 
76 RZAZ Stanisławowo, http://www.fpdn.org.pl/rzaz-stanislawowo.html (dostęp: 20.08.2020). 
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Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Sprzedaż płodów 

rolnych 

z gospodarstwa; 

Sprzedaż miodu 

z własnej pasieki; 

Organizację 

pikników; 

Wyroby 

rękodzielnicze; 

Zabiegi 

rehabilitacyjne. 

ruchomego 

oraz z praw 

majątkowych, 

dochody 

z imprez 

publicznych 

i zbiórek, 

odsetki od 

depozytów 

bankowych, 

dywidenda, 

dochody 

z prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

oraz inne 

wpływy. 

pieniężnych 

i zwiększenia 

integracji 

z otoczeniem 

społecznym. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fundacja ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/ (dostęp: 
20.08.2020), Statut Fundacji ,,Praca dla Niewidomych”, http://www.fpdn.org.pl/statut.html (dostęp: 20.08.2020) oraz RZAZ 
Stanisławowo, http://www.fpdn.org.pl/rzaz-stanislawowo.html (dostęp: 20.08.2020) oraz zrealizowane badania. 

Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Płocku 

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań w Płocku powstała w 2012 r. Jej działania koncentrują się na 

pomocy osobom potrzebującym, w tym osobom zagrożonym wykluczeniem zawodowym 

i społecznym. Celem Fundacji jest wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością do życia 

w społeczeństwie.  

Działający w ramach Fundacji ZAZ w Płocku powstał w 2012 r. Zakład ma na celu umożliwianie podjęcia 

pracy przez osoby z niepełnosprawnością, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza. 

Podopiecznymi ZAZ są osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz o stopniu 

niepełnosprawności umiarkowanym i zdiagnozowanej chorobie psychicznej, niepełnosprawności 

intelektualnej lub autyzmie. Zakład wspiera pracowników poprzez rehabilitację zawodową, społeczną 

i leczniczą, a także umożliwia dofinansowanie kosztów związanych z realizowaniem indywidualnych 

pasji i celów. 

ZAZ w Płocku jest prowadzony w formie Baru Mlecznego Tumska. Przyciąga zarówno mieszkańców 

miasta, jak i turystów, dając możliwość integracji społecznej77. 

                                                           
77 Fundacja Przystań. O fundacji, http://fundacjaprzystan.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 



 

53 | S t r o n a  
 

Zgodnie ze statutem, majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2 000 zł oraz 

pozostałe mienie nabyte w czasie działania Fundacji. 1 000 zł z majątku wyodrębnione jest na 

prowadzenie działalności gospodarczej, z której zysk w całości przeznaczany jest na działalność 

statutową. Dochody Fundacji pochodzą głównie z: 

 Darowizn, spadków i zapisów; 

 Grantów i dotacji; 

 Dochodów z prowadzonej działalności; 

 Dochodów z imprez publicznych i zbiórek; 

 Dochodów z majątku Fundacji; 

 Innych wpływów78. 

ZAZ zatrudnia 30 osób z niepełnosprawnością, w tym 8 osób z niepełnosprawnością w stopniu 

umiarkowanym i 22 osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Pod względem wieku dominują 

osoby powyżej 30 roku życia. 

Tabela 2. Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Płocku 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Bar Mleczny 

Tumska, 

w tym 

działalność 

cateringowa. 

Od 2012 r. Darowizn, 

spadków 

i zapisów, 

grantów 

i dotacji, 

dochodów 

z prowadzonej 

działalności; 

dochodów 

z imprez 

publicznych 

i zbiórek, 

dochodów 

z majątku 

Fundacji oraz 

innych 

wpływów. 

30 Skuteczność działań 

aktywizacyjnych 

płockiego ZAZ była 

oceniana wysoko. 

Wskazywano na aspekty 

takie jak integracja osób 

z niepełnosprawnością ze 

społeczeństwem, 

umożliwienie im rozwoju 

osobistego 

i zawodowego, jak 

również na możliwość 

podjęcia pracy 

zarobkowej w miejscu 

uwzględniającym 

potrzeby osób 

w niepełnosprawnością. 

Równocześnie jednak 

wskazywano na trudności 

                                                           
78 Statut Fundacji Przystań, http://fundacjaprzystan.pl/wp-content/uploads/2019/05/Statut-Fundacji-Przysta%C5%84.pdf 
(dostęp: 04.09.2020). 
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Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

w znalezieniu przez osoby 

z niepełnosprawnością 

zatrudnienia na otwartym 

rynku pracy ze względu 

na bariery ze strony 

pracodawców. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Fundacja Przystań. O fundacji, http://fundacjaprzystan.pl/ (dostęp: 20.08.2020) 
oraz zrealizowane badania. 

Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 

w Drożdżówce 

Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 

w Drożdżówce działa od początku września 2014 r. ZAZ prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

gastronomii, włączając w to świadczenie usług cateringowych. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 

30 osób z niepełnosprawnością, w tym 21 mężczyzn i 9 kobiet. 17 osób posiada orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, a 13 – o stopniu umiarkowanym. 12 zatrudnionych osób jest w wieku do 

35 lat, w przedziale 35-44 lata są 4 osoby, od 45 do 54 lat– 6 osób, powyżej 55 lat – 8 osób. Pod 

względem wykształcenia dominują osoby z wykształceniem zawodowym, część osób ukończyła szkołę 

średnią. Jest również jedna osoba z wykształceniem wyższym. 

Tabela 3. Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Drożdżówce 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Gastronomia 

i usługi 

w zakresie 

sprzątania. 

Od 

01.09.2014 r. 

Środki PFRON 

otrzymywane 

za 

pośrednictwem 

MCPS, środki 

z SODiR, środki 

własne. 

30 Jedynie niewielki 

odsetek osób, które 

opuszczały ZAZ, 

znajdywały 

zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy 

i były to osoby 

z umiarkowanym 

stopniem 

niepełnosprawności. 

W przypadku osób 

posiadających 

orzeczenie o znacznym 

stopniu 
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Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

niepełnosprawności, 

właściwie nie mają one 

szans na znalezienie 

zatrudnienia poza 

Zakładem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań. 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 

w Warszawie 

Należy w tym miejscu raz jeszcze zaznaczyć, że zgodnie z otrzymanymi informacjami, w dniu 

16.06.2020 r. ZAZ EKON utracił status zakładu aktywności zawodowej. Jednak dla przejrzystości 

i spójności wywodu został on również skrótowo scharakteryzowany. 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON miał na celu aktywizację zawodową oraz 

tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, przede wszystkim z grupy osób, u których 

stwierdzono występowanie choroby psychicznej. Realizacja tego celu odbywa się poprzez tworzenie 

tzw. „zielonych miejsc pracy”, związanych z odbiorem oraz segregacją odpadów, a także przez 

promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy.  

Z doświadczenia zarówno Stowarzyszenia, jak i organizacji europejskich skupionych w European 

Platform for Rehabilitation, wynika, iż system rehabilitacji zawodowej powinien być oparty na 

całościowej ocenie potencjału danej osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem ograniczeń 

wynikających z posiadanej dysfunkcji. Na tej podstawie w Stowarzyszeniu identyfikowano potrzeby 

w zakresie pomocy w powrocie do pracy lub nabywania nowych kompetencji i kwalifikacji. Na 

kolejnym etapie udzielane było wsparcie w znalezieniu miejsca zatrudnienia oraz w utrzymaniu pracy. 

W okresie od 2008-2014 r. w ramach wspomaganego zatrudnienia Stowarzyszenie skierowało do pracy 

ponad 3230 osób posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Według 

najnowszych danych w strukturach organizacji pracowało 845 osób z niepełnosprawnością, z czego 

318 stanowiły osoby najciężej poszkodowane79. 

SYNAPSIS Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych z siedzibą w Lesznowoli 

Misją Fundacji Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych SYNAPSIS jest niesienie pomocy 

dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom, jak również wypracowywanie rozwiązań 

systemowych, które mogłyby poprawić jakość ich życia. Celem Fundacji jest propagowanie, umacnianie 

i wspieranie: 

 Rozwoju więzi rodzinnych oraz społecznych; 

                                                           
79 Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON, http://www.ekon.org.pl/ekon (dostęp: 20.08.2020). 
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 Wspólnotowości; 

 Podmiotowości oraz godności jednostki i rodziny; 

 Własnych możliwości każdego człowieka, przede wszystkim w zakresie poczucia kompetencji 

społecznej, kreatywności i inicjatywy; 

 Podmiotowości jednostki w środowisku pracy, humanizacji pracy oraz własności; 

 Podnoszenie zdrowia psychicznego, a także rozwoju psychoprofilaktycznych umiejętności, 

profesjonalnego doradztwa oraz pomocy ludziom; 

 Ekologicznego widzenia problemów, na poziomie jednostki, rodziny i społeczeństwa. 

Zgodnie ze statutem Fundacji, jej majątkiem jest wynoszący 1 000 000 zł fundusz założycielski, który 

został wniesiony przez fundatorów. Odsetki od funduszu przeznaczane są na finansowanie działalności 

statutowej. Dochodami Fundacji są przede wszystkim: 

 Świadczenia fundatorów wniesione po jej powstaniu; 

 Darowizny i dotacje, a także spadki i zapisy krajowe i zagraniczne; 

 Wpływy oraz dotacje celowe z budżetu państwa; 

 Odsetki z funduszu założycielskiego; 

 Dochody od obrotu kapitałem i dochody z prowadzonej działalności gospodarczej; 

 Inne wpływy. 

W ramach Fundacji od 2007 r. działa Przedsiębiorstwo Społeczne „Pracownia Rzeczy Różnych 

SYNAPSIS”, łączące działalność gospodarczą i społeczną. Przedsiębiorstwo zapewnia terapię i daje stałą 

pracę 24 osobom dorosłym, u których stwierdzono autyzm. W ofercie Przedsiębiorstwa znajdują się 

wyroby rękodzielnicze, w tym artykuły biurowe, biżuteria, budki i karmniki, ceramika czy 

ekoprodukty80.  

W strukturze zatrudnionych osób z niepełnosprawnością przeważają mężczyźni (16, w porównaniu do 

8 kobiet). 17 pracowników posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a 7 – o stopniu 

umiarkowanym. Pod względem wieku, w strukturze pracowników z niepełnosprawnością są 2 osoby 

do 24 roku życia, w przedziale 25-34 lata – 6 osób i w przedziale 35-44 lata – 16 osób. Wśród osób 

z niepełnosprawnością 2 osoby nie posiadają wykształcenia. Z podstawowym wykształceniem jest 

jedna osoba, 8 osób ukończyło szkoły przysposabiające do pracy, są 2 osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym, 5 osób z wykształceniem gimnazjalnym i 6 osób z wykształceniem średnim 

ogólnym. 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Pracownia SYNAPSIS, http://www.pracowniasynapsis.pl/o-nas (dostęp: 20.08.2020). 
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Tabela 4. SYNAPSIS Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych z siedzibą w Lesznowoli 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Rękodzieło 

artystyczne. 

Od 2007 r. Świadczenia 

fundatorów 

wniesione po 

powstaniu 

Fundacji, 

darowizny 

i dotacje, 

a także spadki 

i zapisy krajowe 

i zagraniczne, 

wpływy oraz 

dotacje celowe 

z budżetu 

państwa, 

odsetki 

z funduszu 

założycielskiego, 

dochody od 

obrotu 

kapitałem 

i dochody 

z prowadzonej 

działalności 

gospodarczej 

oraz inne 

wpływy. 

24 Do tej pory żadna 

praktyka czy staż nie 

zakończyły się 

zatrudnieniem 

pracownika w nowej 

firmie, jednak 

podejmowane działania 

aktywizacyjne dają 

możliwości 

samorealizacji 

i rozwoju, a także 

wzmacniają 

kompetencje 

pracowników z 

niepełnosprawnością 

w zakresie 

funkcjonowania 

zarówno zawodowego, 

jak i społecznego. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Pracownia SYNAPSIS, http://www.pracowniasynapsis.pl/o-nas (dostęp: 
20.08.2020) oraz zrealizowane badania. 

Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Siedlcach 

Organizatorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Siedlcach jest Caritas Diecezji Siedleckiej. Głównym 

celem ZAZ jest przygotowanie zatrudnionych osób z niepełnosprawnością do pracy na otwartym rynku 

pracy. Ma on za zadanie aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym 

lub w stopniu umiarkowanym, u których dodatkowo stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie 

umysłowe bądź autyzm. Cel ten realizowany jest poprzez rehabilitację zawodową, społeczną 

i leczniczą. 
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W Zakładzie osoby z niepełnosprawnością zatrudnione są w 4 działach zawodowych: w gastronomii, 

obsłudze budynku, dziale magazynowym oraz odnowie biologicznej, a także w dziale księgowo-

kadrowym. Zespołami pracowników z niepełnosprawnością kierują instruktorzy zawodu, 

wyspecjalizowani w swych dziedzinach i odpowiednio przygotowani do pracy z osobami 

z niepełnosprawnością. 

Zakład działa w oparciu o: 

 Środki PFRON; 

 Zwolnienia podatkowe; 

 Darowizny; 

 Dochody własne81. 

ZAZ w Siedlcach zatrudnia 33 osoby z niepełnosprawnością, w tym 19 osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności i 24 osoby ze znacznym stopniem. Pod względem struktury wieku, większość 

zatrudnionych jest w wieku od 30 do 50 lat. 

Tabela 5. Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Siedlcach 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Gastronomia, 

obsługa 

budynku, 

dział 

magazynowy, 

dział odnowy 

biologicznej 

i dział 

księgowo-

kadrowy. 

Od 2008 r. Środki 

PFRON, 

zwolnienia 

podatkowe, 

darowizny 

i dochody 

własne. 

33 W ocenie skuteczności 

działań siedleckiego ZAZ 

badani wskazywali 

widoczny rozwój 

zawodowy i społeczny 

zatrudnionych osób 

z niepełnosprawnością 

wynikający m.in. z objęcia 

pracowników programem 

rehabilitacji. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Statut ZAZ – Siedlce, http://www.zaz-siedlce.pl/statut-zaz (dostęp: 20.08.2020) 
oraz zrealizowane badania. 

Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie z siedzibą w Klwowie 

Podstawowym celem działalności ZAZ w Klwowie jest przygotowanie zatrudnionych osób 

z niepełnosprawnością do podjęcia pracy na otwartym rynku, a także zapewnienie im rehabilitacji 

zawodowej, społecznej i leczniczej. Zadania rehabilitacyjne realizowane są poprzez organizowanie 

aktywności pracowników. Celem działań jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb osób 

                                                           
81 Statut ZAZ – Siedlce, http://www.zaz-siedlce.pl/statut-zaz (dostęp: 20.08.2020). 
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z niepełnosprawnością, usprawnienie oraz skorygowanie zaburzonych funkcji i wyzwolenie 

pozytywnych zmian. 

W Zakładzie pracuje 30 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, co 

stanowi 70% ogółu zatrudnionych w czterech pracowniach: gastronomicznej (12 osób), ogrodniczo-

porządkowej (8 osób), krawieckiej (4 osoby) i pracowni rękodzieła artystycznego (6 osób). Zespołami 

pracowników z niepełnosprawnością kierują osoby zatrudnione w dziale rehabilitacyjnym oraz 

administracyjnym82. 

Tabela 6. Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie z siedzibą w Klwowie 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Gastronomia, 

działalność 

ogrodniczo-

porządkowa, 

pracowania 

rękodzieła 

artystycznego 

i pracowania 

krawiecka. 

Od 2011 r. Środki 

PFRON, 

własne środki 

i dochody, 

środki 

z MCPS, 

obecnie 

również 

środki 

z urzędu 

pracy ze 

względu na 

sytuację 

pandemiczną. 

30 Duża skuteczność działań 

aktywizacyjnych, kilkoro 

pracowników 

opuszczających Zakład 

znalazło zatrudnienie na 

otwartym rynku pracy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Zajazd Lwowski, ZAZ w Klwowie, http://zajazdlwowski.pl/statut-zaz/ (dostęp: 
04.09.2020) oraz zrealizowane badania. 

Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria 

,,Apteka Sztuki” z siedzibą w Warszawie 

Galeria Apteka Sztuki została stworzona przez utworzone w 2007 r. Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Jest 

to jedyny ZAZ w Warszawie, zatrudniający 24 osoby z niepełnosprawnością. Dzięki wsparciu ze strony 

doradcy zawodowego osoby te zyskują szansę ukierunkowania, zdobycia oraz rozwinięcia 

umiejętności, które umożliwiłyby im podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy83.  

W strukturze zatrudnionych dominują kobiety (13, w porównaniu do 11 mężczyzn). 11 osób ma 

orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pozostali, 13 osób – o znacznym. W wieku 

                                                           
82 Zajazd Lwowski, ZAZ w Klwowie, http://zajazdlwowski.pl/statut-zaz/ (dostęp: 04.09.2020). 
83 Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria Apteka Sztuki, 
https://aptekasztuki.eu/zaz/zaklad-aktywnosci-zawodowej/ (dostęp: 20.08.2020). 
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do 34 lat jest zatrudnionych 7 osób, w przedziale 35-44 lata – 10 osób, w przedziale 45-54 lata 4 osoby 

z niepełnosprawnością i w wieku od 55 lat – 3 osoby. Pod względem wykształcenia, gimnazjum lub 

szkołę podstawową ukończyły 2 osoby. Wykształcenie zasadnicze zawodowe mają 4 osoby, średnie 

techniczne – jedna osoba, średnie ogólne – 8 pracowników ZAZ. Wyższe wykształcenie ma 

9 pracowników Zakładu. 

Tabela 7. Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Galeria ,,Apteka Sztuki” 
z siedzibą w Warszawie 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność 

działań 

Usługi graficzne, 

laboratorium 

graficzne, 

wynajmowanie 

przestrzeni 

galerii, 

współorganizacja 

wydarzeń 

i eventów, 

realizacja 

projektów, 

proponowanych 

czy 

organizowanych 

przez 

Warszawskie 

Centrum 

Pomocy Rodzinie 

oraz inne 

instytucje. ZAZ 

połączony jest 

z galerią sztuki 

współczesnej. 

Od 2007 r. Środki PFRON, 

środki 

stowarzyszenia 

Otwarte Drzwi, 

dochody 

z prowadzonej 

działalności, 

środki MCPS, 

środki 

z projektów, 

dofinansowania. 

24 Duża skuteczność 

działań 

aktywizacyjnych, 

po opuszczeniu 

Zakładu część 

pracowników 

znajduje 

zatrudnienie na 

otwartym rynku 

pracy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań. 

Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie z siedzibą w Promnej 

ZAZ w Adamowie powstał w 2019 r. Jego głównym celem jest przygotowanie pracujących w nim osób 

z niepełnosprawnością do funkcjonowania w otwartym środowisku społecznym i udzielenie pomocy 

w realizacji samodzielnego, aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich. 
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Zakład zatrudnia 30 osób z niepełnosprawnością, które zajmują się pracami ogrodniczo-porządkowymi 

oraz gastronomią84.  

W strukturze zatrudnionych osób z niepełnosprawnością, zgodnie z wymogami prawnymi, dominują 

osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (16 osób). Pracowników z umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności jest 14. 5 osób jest w wieku do 24 lat. Między 25 a 34 rokiem życia jest 

11 pracowników, między 35 a 44 – 9 osób, między 45 a 54 – 2, powyżej 55 lat 3 osoby. Wśród 

pracowników z niepełnosprawnością wykształcenie podstawowe ma 17 osób, zawodowe – 8, a wyższe 

– 5 osób. 

Tabela 8. Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie z siedzibą w Promnej 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła 

finansowania 

Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Gastronomia, 

w tym 

catering. 

Od 1.04.2019 

r. 

Środki gminy, 

środki MCPS, 

dochody 

własne. 

30 Duża skuteczność działań 

pod względem 

podnoszenia kompetencji 

pracowników z 

niepełnosprawnością, 

a także zwiększania ich 

aktywności społecznej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: ZAZ Adamów, http://zazadamow.pl/ (dostęp: 20.08.2020) oraz zrealizowane 
badania. 

Zakład Aktywności Zawodowej ,,Zdrówko Legionowo” z siedzibą w Legionowie 

Restauracja ,,Zdrówko Legionowo” utworzona została przez istniejącą od 2012 r. Fundację Emanio 

Arcus. Fundacja działa na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz przeciw ich wykluczeniu. Projekty 

realizowane przez Fundację mają za zadanie uaktywnienie osób z niepełnosprawnością i zintegrowanie 

ich z pełnosprawną częścią społeczeństwa. Restauracja działa w ramach ZAZ ,,Zdrówko Legionowo”. 

Zakład zatrudnia 18 osób z różnego typu niepełnosprawnościami85. 

W strukturze zatrudnionych osób z niepełnosprawnością przeważają osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności (10 osób). 8 pracowników ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Większość osób z niepełnosprawnością posiada wykształcenie ponad 

podstawowe, kilka osób posiada wykształcenie wyższe. Dominują osoby, które ukończyły 30 rok życia. 

 

 

 

                                                           
84 ZAZ Adamów, http://zazadamow.pl/ (dostęp: 20.08.2020). 
85 Zdrówko Legionowo, http://zdrowkolegionowo.org/ (dostęp: 20.08.2020). 
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Tabela 9. Zakład Aktywności Zawodowej ,,Zdrówko Legionowo” z siedzibą w Legionowie 

Działalność 

gospodarcza 

Okres 

prowadzenia 

działalności 

Źródła finansowania Liczba zatrudnionych 

osób 

z niepełnosprawnością 

Skuteczność działań 

Restauracja 

,,Zdrówko 

Legionowo”. 

Od 2019 r. Środki z MCPS, 

dochody własne 

z prowadzonej 

działalności, 

dofinansowania do 

pensji dla 

pracowników z 

niepełnosprawnością. 

18 Rehabilitacja 

społeczna osób 

z niepełnosprawnością 

dzięki możliwości 

podjęcia pracy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie zrealizowanych badań. 

6. PERSPEKTYWY ROZWOJU ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI 

ZAWODOWEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ  

6.1. Syntetyczny opis zebranego materiału 

W celu uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze, prócz przeprowadzenia analizy danych 

zastanych, wykorzystane zostały jeszcze trzy techniki badawcze. Po dokonaniu analizy desk research, 

co pozwoliło na zebranie i usystematyzowanie informacji z już istniejących opracowań dotyczących 

mazowieckiej polityki społecznej i działających w województwie ZAZ, przeprowadzono 18 

indywidualnych wywiadów pogłębionych IDI (In-depth Interview) z przedstawicielami Zakładów 

obecnie działających w regionie. Zrealizowane zostały również 173 telefoniczne wywiady 

kwestionariuszowe CATI (computer-assisted telephone interviewing) z reprezentantami PUP, OWES, 

PCPR i JST Województwa Mazowieckiego. Ostatnim etapem badania była realizacja panelu ekspertów 

ze specjalistami w dziedzinie ZAZ. Dyskusję, w której wzięło udział 4 wybranych ekspertów, 

przeprowadzono w oparciu o uzyskane wcześniej wyniki badań. 

Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z 18 przedstawicielami ZAZ działających 

na terenie Województwa Mazowieckiego – po dwie osoby z każdego aktywnego Zakładu.  

Wywiady realizowane były w okresie od sierpnia 2020 r. do września 2020 r. 

Rozmowy z respondentami były nagrywane i zapisywane w formacie MP3. Następnie poddano 

je transkrypcji. 
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Scenariusz wywiadu składał się z 29 pytań. Wzór scenariusza znajduje się w Aneksie. 

Tabela 10. Struktura próby badawczej w badaniu IDI 

Nazwa ZAZ Liczba przeprowadzonych 

wywiadów pogłębionych 

Fundacja Praca dla Niewidomych – Rolniczy ZAZ 

w Stanisławowie  

2 

Fundacja Ekonomii Społecznej Przystań – Zakład Aktywności 

Zawodowej  

2 

Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej – Zakład 

Aktywności Zawodowej  

2 

Fundacja na rzecz Umocnienia Więzi Rodzinnych i Społecznych 

Synapsis  

2 

Zakład Aktywności Zawodowej w Siedlcach  2 

Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie 2 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi – Zakład Aktywności Zawodowej 

Galeria „Apteka Sztuki”  

2 

Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie 2 

Zakład Aktywności Zawodowej Zdrówko Legionowo  2 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

W badaniu ilościowym CATI wzięły udział 173 osoby. Populacja badania składała się z 84 przedstawicieli 

JST, w tym przedstawicieli wydziałów związanych z rozwojem lokalnym gminy lub powiatu oraz 

wydziałów ds. osób z niepełnosprawnościami (48,5% ogółu badanych), 5 reprezentantów 

mazowieckich OWES, posiadających akredytację Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

(2,9%) oraz po 41 przedstawicieli PCPR i PUP (po 24,3%).  

Wywiady realizowane były w okresie od sierpnia 2020 r. do września 2020 r. 

Kwestionariusz ankiety 17 pytań, w tym 5 pytań zamkniętych oraz 12 pytań otwartych. Wzór 

kwestionariusza znajduje się w Aneksie. 
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Wykres 1. Struktura próby badawczej w badaniu CATI z podziałem na instytucje 

 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

W panelu ekspertów wzięło udział 4 ekspertów z zakresu funkcjonowania podmiotów ekonomii 

społecznej, dobranych na podstawie dorobku naukowego i doświadczenia zawodowego związanego 

z tematyką badania. 

Badanie zostało zrealizowane po zakończeniu badań ilościowych i jakościowych oraz opracowaniu ich 

wyników. Podczas panelu ekspertów omówiono wyniki wcześniejszych etapów badania oraz wstępne 

wnioski i rekomendacje. Zrealizowano jeden panel ekspertów, co zapewniło dodatkowe, obiektywne 

spojrzenie na problematykę badania i umożliwiło dopracowanie wstępnych wniosków oraz 

rekomendacji.  

Scenariusz panelu ekspertów składał się z 11 pytań. Wzór scenariusza znajduje się w Aneksie. 

  

48,5%

24,3%

24,3%

2,9%

JST PCPR PUP OWES
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6.2. Czynniki determinujące charakter działalności gospodarczej prowadzonej 

przez zakłady aktywności zawodowej 

Zdaniem respondentów uczestniczących w wywiadach pogłębionych, wśród głównych czynników 

determinujących charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez zakłady aktywności 

zawodowej należy wymienić przede wszystkim zapotrzebowanie na dane usługi, poprzedzone analizą 

zasobów w obszarze działalności respondentów. Badani uwagę zwrócili na fakt, że ograniczenia 

wynikające ze stopnia niepełnosprawności osób zatrudnionych wykluczały wykorzystanie 

zaawansowanych technologii bądź organizacji. W związku z tym badani zaznaczyli, że ukierunkowując 

profil swojej działalności pod uwagę brali przede wszystkim potrzeby osób z niepełnosprawnościami, 

wybierając działalność, w której zadania mogły być przez nie realizowane i w których osoby 

z niepełnosprawnościami z chęcią by uczestniczyły. Co istotne, zaznaczono, iż wykonywane prace 

wpływają na rozwój zatrudnionych osób i wzrost ich kompetencji, umożliwiając znalezienie pracy 

w zakresie wykonywanych obowiązków w przyszłości. Istotny jest również rozwój interpersonalny 

zatrudnionych oraz zapewnienie możliwości kontaktu z innymi osobami, jak również rozwój 

umiejętności społecznych, co zdaniem badanych jest głównym celem działalności gospodarczych 

prowadzonych przez ZAZ. 

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne i to jest nasza główna działalność, 

ponieważ my pomagamy im wejść na otwarty rynek pracy, pomagamy im 

zaaklimatyzować się, pomagamy im odnaleźć się na tym rynku pracy. Dzięki 

temu, że u nas pracują mają jakieś swoje pieniążki, mogą rozwijać się także pod 

takim względem komunikatywności z innymi osobami. Ale mogą także uczyć się 

pracy, ponieważ tutaj mamy usługi w postaci imprez okolicznościowych, a więc 

dzięki temu mogą też nauczyć się wielu rzeczy takich, które będą im przydatne 

w codziennym życiu. Zarówno teraz, jak u nas pracują, jak i później, gdy wejdą 

już na otwarty rynek pracy. 

Źródło: Badanie IDI 

Istotnym czynnikiem umożliwiającym prowadzenie działalności przez ZAZ jest, zdaniem respondentów, 

wysoki poziom wsparcia jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji, 

w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy pod uwagę biorąc wprowadzony stan epidemii koronawirusa. 

 

W ciągu roku może początek był taki najtrudniejszy […], mieliśmy wsparcie 

samorządu. Gdy nam brakowało pieniędzy, wspierała nas gmina, mamy duże 

wsparcie wójta, przewodniczącego rady. Wszystkich radnych. Myślę, że tutaj 

akurat ze strony gminy bardzo duże wsparcie otrzymaliśmy. 

Źródło: Badanie IDI 
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Pod uwagę należy wziąć również źródło finansowania, stanowiące istotny czynnik umożliwiający 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Respondenci badania wymieniali następujące źródła 

dofinansowania: 

 Jednorazowe dotacje urzędów marszałkowskich na utworzenie, wyremontowanie, 

dostosowanie pomieszczeń; 

 Dotacje ze środków własnych gminy na bieżącą działalność oraz wyposażenie zakładów; 

 Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

 Środki Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej; 

 Środki własne, w tym ze sprzedaży towarów i usług. 

 

6.3. Źródła charakterystyk osób zatrudnionych w zakładach aktywności 

zawodowej 

Respondenci badania poproszeni zostali o charakterystykę zatrudnionych osób wykazywali, iż 

w zakładach pracę podejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu osób z niepełnosprawnościami, przy 

czym, poddając analizie odpowiedzi badanych, założyć należy, iż liczba osób z niepełnosprawnościami 

jest około trzykrotnie wyższa niż liczba pozostałego personelu.  

Zdaniem badanych dokładane są starania, aby zachować względnie wyrównaną proporcję płci.  

Biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności osób zatrudnionych, dominują osoby ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, zaś liczba osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym jest 

niższa, co wynika z wymogów dotyczących struktury zatrudnienia w ZAZ. Był to równocześnie 

podstawowy czynnik określający strukturę osób pracujących w Zakładach. 

Respondenci badania zaznaczali, iż zatrudniają osoby w różnym wieku, zarówno młodsze niż 24 lata, 

jak i osoby starsze niż 55 lat, przy czym najczęściej wskazywana grupę wieku stanowiły osoby 

w przedziale wieku od 25 do 34 lat. Jak wskazywali respondenci, wiek nie był czynnikiem 

determinującym decyzję o zatrudnieniu danej osoby w ZAZ. 

W strukturze wykształcenia dominowało wykształcenie podstawowe, choć wskazywano również na 

udział osób z wykształceniem zawodowym oraz wyższym. Podobnie jednak jak w przypadku wieku 

pracowników, również poziom ich wykształcenia nie wpływał na podjęcie decyzji o zatrudnieniu. 

Ponadto, jak wskazała część respondentów, niektórzy z pracowników z niepełnosprawnością podnosili 

poziom swojego wykształcenia już po podjęciu zatrudnienia w ZAZ. 
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6.4. Czynniki wpływające na skuteczność działań aktywizacji zawodowej 

Jak wskazano w analizie danych zastanych, według sprawozdań przekazanych do PFRON, średnio ¼ 

osób z niepełnosprawnością opuszczających ZAZ ponownie podejmuje zatrudnienie, a tylko ok. 5% 

z nich zaczyna pracę w Zakładach Pracy Chronionej. Według przedstawicieli ZAZ, mniej więcej 40% 

pracowników z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ mogłoby podjąć pracę na otwartym rynku, 

przy czym 44% z nich potrzebowałoby wsparcia w tym zakresie ze strony asystenta przydzielonego u 

innego pracodawcy. Korzystna byłaby sytuacja, w której doradca zawodowy czy trener pracy 

pozostawałby z osobami opuszczającymi ZAZ przez dłuższy czas. W oparciu o przeprowadzoną analizę 

można wnioskować, że czynnikami wpływającymi na skuteczność działań aktywizacji zawodowej są: 

 

 Motywacja i zaangażowanie pracownika niepełnosprawnego; 

 Opracowywanie Indywidualnych Programów Rehabilitacji dla pracowników 

z niepełnosprawnością i ich systematyczna aktualizacja;  

 Zapewnienie pracownikom rehabilitacji leczniczej oraz wsparcia terapeutycznego;  

 Realizacja szkoleń i kursów mających na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych pracowników; 

 Pomoc w pisaniu życiorysu czy listu motywacyjnego i kompletowaniu wymaganych 

dokumentów; 

 Organizowanie praktyk czy staży dla pracowników z niepełnosprawnością (choć, jak wskazano, 

nie jest to częstą praktyką); 

 Udzielanie wsparcia pozaszkoleniowego w celu znalezienia przez pracowników 

z niepełnosprawnością pracy na otwartym rynku, w tym pomoc w rejestracji w PUP, wsparcie 

w kontaktach z pracodawcą czy udzielanie pomocy w adaptacji w początkowym okresie po 

podjęciu pracy otwartym rynku; 

 Tworzenie indywidualnego planu w zakresie zatrudnienia u nowego pracodawcy; 

 Monitorowanie przez ZAZ sytuacji byłych pracowników z niepełnosprawnością; 

 Uświadamianie pracowników, że Zakład stanowi tymczasowe miejsce pracy; 

 Zawieranie umów okresowych, zgodnie z okresem ważności orzeczenia o niepełnosprawności; 

 Powoływanie spółdzielni socjalnych; 

 Współpracowanie w sieci wsparcia i optymalizowanie działania jej części wspólnych; 

 Próbki pracy polegające na oddelegowaniu pracownika pod nadzorem trenera pracy na kilka 

godzin w ciągu dnia do pracy u innego pracodawcy; 

 Obiecanie możliwości powrotu do Zakładu; 

 Lobbowanie na rzecz promowania pracy osób z niepełnosprawnością; 

 Współpracowanie z PUP. 

 

Respondenci zrealizowanego badania dobrze oceniają skuteczność działań aktywizacji zawodowej, 

podkreślając jednocześnie ich bardzo duże znaczenie w życiu osób z niepełnosprawnościami. Zdaniem 

badanych realizowane zadania w wysokim stopniu pomagają tej grupie osób w zdobyciu przydatnych 

kompetencji oraz umiejętności, lecz jednocześnie umacniają również pewność siebie osób 
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z niepełnosprawnościami pokazując, że mają oni możliwość podjąć zatrudnienie oraz odnaleźć się na 

rynku pracy pomimo poczucia dyskryminacji bądź niepewności. Zdaniem badanych proces ten jest 

długotrwały, lecz przynosi bardzo pozytywne rezultaty. 

Osoby niepełnosprawne często są bardzo wycofane, boją się pracy, boją się 

pracy na otwartym rynku, boją się, że zostaną w jakiś sposób wyśmiane, że są 

dyskryminowane. Więc myślę, że ten proces musi troszkę potrwać, żeby oni 

nabrali pewności, że dadzą sobie radę i że dadzą sobie radę później na otwartym 

rynku. 

Jest to satysfakcja, bo widać jak oni się zmieniają, jak ja mogę ocenić, że 

pracowałem w różnych placówkach z niepełnosprawnymi, że jednak 

rehabilitacja przez pracę jest chyba najbardziej skuteczną rehabilitacją, czują się 

w jakiś sposób bardziej dowartościowani i myślę, że w Zakładach Aktywności 

Zawodowej to coś najlepszego, co powstaje dla osób niepełnosprawnych. 

Wiem, że ciężko jest, by te osoby wchodziły na otwarty rynek, ale myślę, że to 

jest dłuższy proces i przyniesie swoje owoce w przyszłości  

Myślę, że skuteczność jest bardzo duża. Kilkoro pracowników nam odeszło na 

otwarty rynek pracy, więc myślę, że już samo to jest dużym sukcesem dla nas 

jako dla pracodawcy, jako Zakład Aktywności Zawodowej, bo to jest naszym 

głównym celem. 

Źródło: Badanie IDI 

Dzięki pracy Zakładów Aktywności Zawodowej kompetencje osób z niepełnosprawnościami, stale 

podnoszone są poprzez organizowane kursy oraz szkolenia, m.in. kursy kelnerskie i kucharskie. 

Szkolenia tego rodzaju pozwalają rozwinąć posiadane umiejętności oraz nabyć zupełnie nowe, 

przydatne kompetencje. 

Powyższe działania ułatwione są poprzez wsparcie samorządu, dotacje umożliwiające realizację działań 

bieżących oraz możliwość rozwoju działalności, świadomość społeczną, która zapobiega wykluczeniu 

społecznemu w kontaktach klientów prowadzonych działalności z zatrudnionymi przez nie osobami 

z niepełnosprawnościami. Czynniki ułatwiające realizacje aktywizacji to również możliwość udziału 

pracowników ZAZ w różnorodnych projektach organizacji prowadzących zakłady, gdyż projekty te maja 

na celu kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami z niepełnosprawnością 

i z poważnymi zaburzeniami psychicznymi – zdaniem respondenta aktywizacja zawodowa dorosłych 

osób z autyzmem przy użyciu technologii GSR w wysokim stopniu ułatwia prace z osobami 

z niepełnosprawnościami. GSR jest urządzeniem (opaską biometryczną), służącym do pomiaru 

podświadomych reakcji organizmu. Opaska gromadzi informacje o stanie psychofizycznym osoby ze 

spektrum autyzmu, co umożliwia sprawdzanie jej zachowań i reakcji sytuacyjnych. Do czynników 

ułatwiających działalność należy też możliwość wyjścia poza miejsce pracy przy różnych okazjach, m.in 
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na wystawy w muzeach, na przedstawienia w teatrze bądź wszelkie integracyjne spotkania ze 

społecznością lokalną.  

Wskazywanymi przez respondentów czynnikami negatywnie wpływającymi na skuteczność działań 

aktywizacji zawodowej są biurokracja ograniczająca możliwości realizacji zadań i wpływająca na ich 

wydłużenie, jak również lokalizacja – ośrodki zlokalizowane na wsi cechują się mniejszym zakresem 

możliwości realizowanych działań, w szczególności działań informacyjno-promocyjnych, gdyż, zdaniem 

respondentów badania, środki służące promocji działalności ZAZ nie są skuteczne. 

Jeżeli chodzi tutaj o jakieś takie przeszkody, ciężko mi powiedzieć. Na pewno to, 

że jesteśmy na wsi, bo my tutaj jesteśmy takim typowym zakładem na wsi, więc 

tutaj jest ograniczona możliwość, jeżeli chodzi o jakieś reklamy. Takie, że jeżeli 

nasze usługi są dobre to idzie to taką drogą pantoflową. Natomiast, jeżeli 

chcielibyśmy tylko postawić na reklamę, ulotki, banery to już chyba 

niekoniecznie. Więc myślę, że to jest taka główna przeszkoda w naszej 

działalności. […] Jeżeli ktoś powie coś źle to kolejne osoby do nas nie przyjdą, 

więc to idzie za realizacją kolejnych usług. Myślę, że to jest taką największą 

barierą, że nie możemy dosięgnąć takich klientów indywidualnych, takich 

zupełnie, którzy są wyodrębnieni, którzy nic nie słyszeli. Tylko tak jak mówię, to 

jest taka droga pantoflowa. 

Źródło: Badanie IDI 

Zwrócono również uwagę na inne aspekty, w tym na poziom sprawności społecznej i zawodowej 

pracowników ZAZ, który wpływ ma na możliwość podjęcia stażu i zatrudnienia poza ZAZ. Wskazano, iż 

brak jest możliwości wsparcia pracownika przez trenera pracy na nowym miejscu pracy – w ZAZ 

pracownik zawsze może liczyć na wsparcie trenera, natomiast sytuacja wymagająca samodzielności 

i brak wsparcia są znacznym utrudnieniem. Ponadto, zwrócono uwagę na brak ofert pracy dla osób 

z niepełnosprawnościami takimi, jak spektrum autyzmu. 

Skuteczność działań aktywizacji zawodowej mazowieckich ZAZ, przez uczestników badania CATI 

oceniana była nieco lepiej niż przeciętnie. Niespełna 5,8% oceniło ją zdecydowanie dobrze, a blisko 

11% – dobrze (ocena 4). Na ocenę 3 wskazało ponad 9,8% respondentów, a na ocenę 2 – 1,7% 

badanych. Zdecydowana większość, bo aż 71,7% osób nie było w stanie jednoznacznie określić stopnia 

skuteczności działań ZAZ w województwie (odpowiedź: ,,trudno powiedzieć”). 
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Wykres 2. Ocena skuteczności działań aktywizacji zawodowej realizowanych przez zakłady aktywności zawodowej 
z Województwa Mazowieckiego 

 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

Pytanie dotyczące źródeł tej oceny miało charakter otwarty. Odpowiedzi na nie udzieliło 28,3% spośród 

wszystkich respondentów. Część badanych było bardzo zadowolonych ze sposobu funkcjonowania 

ZAZ. Jak wskazuje jeden z nich: ,,Działania aktywizacji zawodowej realizowane przez ZAZ z pewnością 

przyczyniają się do aktywizacji osób z niepełnosprawnością, oferując obok płatnego zatrudnienia 

rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Działania podejmowane w zakładzie aktywności 

zawodowej przygotowują pracowników z niepełnosprawnością do pracy na otwartym rynku pracy”. 

Ponadto, jak wskazuje inna osoba, działania te dobrze się rozwijają i współpracują z osobami 

z niepełnosprawnością. Praca w ZAZ ,,zwiększa samoocenę osób tam zatrudnionych i daje możliwość 

osobistego rozwoju”, choć według jednej osoby – ZAZ jest ostatecznym miejscem zatrudnienia osoby 

z niepełnosprawnością. Część respondentów wskazała, że ZAZ w ich okolicy powstał niedawno i trudno 

już teraz wypowiadać się o skuteczności jego działań. Niektórzy z badanych wskazywali, że ZAZ jest zbyt 

mało, nie są wystarczająco dobrze rozpropagowane i niewiele się słyszy o ich działalności. Inni z kolei 

wskazywali, że potencjał ZAZ nie jest w pełni wykorzystywany – jak zaznacza jeden z badanych: ,,Tych 

zakładów jest niezbyt dużo i skala efektów jest zbyt mała”, inny podobnie twierdzi, że ich działalność 

jest ,,bardzo potrzebna […], ale można by było poszerzyć ofertę”. 
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6.5. Czynniki wpływające na potencjał działających zakładów aktywizacji 

zawodowej w kontekście oferowanych produktów i usług oraz ich 

dostosowania do potrzeb rynkowych 

W kontekście oferowanych produktów i usług oraz ich dostosowania do potrzeb rynkowych 

respondenci badania wypowiadali się pozytywnie, wskazując na wysoki potencjał zakładów w tym 

zakresie. Wpływ ma na to przede wszystkim fakt, iż realizowane działania nie są jedynie dostosowane 

do potrzeb i umiejętności osób z niepełnosprawnościami, lecz również działalność zakładów 

poprzedzona była analizą potrzeb rynku, w celu produkcji towarów i dostarczenia usług, na które jest 

realne zapotrzebowanie. Ponadto, wskazano na wysoką świadomość społeczną, co stanowi istotny 

czynnik wpływający na potencjał tego rodzaju działalności – lokalne społeczności chętnie korzystają 

z produktów i usług ZAZ wiedząc, że działalność ta wspiera osoby z niepełnosprawnościami, klienci 

wykazują się również zrozumieniem, budując przyjazną atmosferę istotną w procesie wzmacniania 

kompetencji i umiejętności osób z niepełnosprawnościami. Wśród pozytywnych czynników 

wskazywano także zaangażowanie kadry pracowników, zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak 

i innych zatrudnionych osób, które wykazują się gotowością pomocy. Istotnym czynnikiem jest również 

nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze środowiskami i firmami gotowymi do składania zamówień 

w ZAZ.  

Głównym negatywnym czynnikiem wskazywanym przez respondentów jest zaś konieczność 

wykorzystania potencjału ZAZ pomimo trudności wynikających ze stanu epidemii, który w bardzo 

dużym stopniu ogranicza możliwości działalności gospodarczych. Wskazywano również na względnie 

niską wydajność pracy względem potencjału ZAZ i możliwości jego rozwoju. 

Tak, myślę sobie, że największą trudnością jest wydajność pracowników. Przy 

takim składzie kadry, w większości osób ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności te nasze możliwości produkcyjne czasami są mniejsze niż 

potrzeby rynku. Nie zawsze w krótkim czasie jesteśmy w stanie zrobić dużo 

produktów, tak mówiąc prosto. I myślę sobie, że to w tej sferze właśnie naszej 

produkcji jest najbardziej utrudniające 

Źródło: Badanie IDI 

Zauważono również, iż potencjał zakładów związany jest z rosnącymi potrzebami finansowymi. 

Zdaniem badanych większe środki finansowe pozwoliłyby na realizację zadań w większym zakresie. 

Nieustający brak funduszy w zestawieniu z rosnącymi potrzebami. Myślę, że 

tak, że bylibyśmy w stanie robić dużo więcej, gdybyśmy mieli tutaj siłą rzeczy 

jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze większą salę, gdybyśmy na przykład mogli 

wyremontować ten podjazd. Natomiast dostaliśmy fundusze na podjazd, 

okazuje się, że totalnie niewystarczające. Cały czas wynajmujemy ten lokal, to 

też nie jest tak, że ktoś nam go dał. 
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Źródło: Badanie IDI 

Niespełna 2,9% respondentów biorących udział w badaniu CATI wskazało, że produkty i usługi 

oferowane przez ZAZ są w bardzo dużym stopniu dostosowane do potrzeb rynkowych. Blisko 13,9% 

badanych wskazało, że oferta ZAZ raczej w dużym stopniu odpowiada potrzebom rynkowym, 

a niespełna 5,8% – że raczej w małym. Na odpowiedź: w ,,bardzo małym” wskazała tylko jedna osoba 

(niespełna 0,6% ogółu odpowiedzi). Zdecydowana większość badanych nie była wstanie jednoznacznie 

udzielić odpowiedzi na to pytanie (na odpowiedź: ,,trudno powiedzieć” wskazało niemal 76,9% 

respondentów). 

Wykres 3. Ocena dostosowania produktów i usług oferowanych przez zakłady aktywności zawodowej do potrzeb rynkowych 

  

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

6.6. Czynniki wzmacniające oraz czynniki hamujące perspektywy rozwoju 

działających zakładów aktywizacji zawodowej  

Jak wskazano w analizie danych zastanych, problemami związanymi z funkcjonowaniem ZAZ są przede 

wszystkim: 

 Brak możliwości przeprowadzenia modernizacji bądź dostosowania bazy lokalowej; 

 Brak możliwości zmodernizowania urządzeń i sprzętu; 

 Zbyt niskie wynagrodzenia kadry;  

 Deficyty w systemie wsparcia lokalnego; 

 Niejasne lub nieodpowiednie regulacje prawne, w tym ograniczenia w wydatkowaniu 

dochodów własnych; 
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 Częste zmiany orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz tryb wprowadzania zmian 

w orzecznictwie. 

Natomiast wśród postulowanych zmian, które w sposób pozytywny mogłyby wpłynąć na 

funkcjonowanie Zakładów, znalazły się: 

 Zwiększenie dofinansowania działalności Zakładów; 

 Możliwość bezterminowego zatrudnienia w ZAZ; 

 Rozbudowanie istniejącej sieci Zakładów; 

 Zwiększenie aktywności ZAZ w zakresie integracji społecznej; 

 Wypracowanie instytucjonalnych mechanizmów współpracy ZAZ z innymi instytucjami 

integracji i pomocy społecznej, jak również z instytucjami rynku pracy; 

 Waloryzacja algorytmu, który jest podstawą przekazywania środków PFRON na pokrycie 

kosztów prowadzenia Zakładów do samorządów wojewódzkich; 

 Zmiana wskaźników zatrudnienia osób z niepełnosprawnością posiadających określony 

stopień niepełnosprawności, tj. zwiększenie limitu osób ze stopniem umiarkowanym oraz 

ograniczenia dotyczącego określonych rodzajów niepełnosprawności; 

 Uelastycznienie przepisów związanych z funkcjonowaniem Zakładów, zwłaszcza tych 

dotyczących finansowania kosztów działalności; 

 Zwiększenie środków z samorządu wojewódzkiego przeznaczonych na finansowanie 

działalności Zakładów. 

Wśród czynników wzmacniających perspektywy rozwoju działających zakładów aktywizacji zawodowej 

respondenci badania uczestniczący w wywiadach pogłębionych wskazywali: 

 Otrzymywane dofinansowanie, które pozwala na sprawną realizację bieżących zadań ZAZ; 

 Fakt, iż zakłady nie muszą zarabiać wysokich kwot, mogąc skupić się na potrzebach 

zatrudnionych osób z niepełnosprawnością niż jedynie na samych produktach działalności; 

 Możliwość wykorzystania warunków turystycznych i gospodarczych regionu w działalności 

ZAZ; 

 Potencjał rozwoju zakładów w przyszłości, zatrudnienia większej liczby osób przy wyższym 

dofinansowaniu; 

 Skuteczny marketing; 

 Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego; 

 Przychylność lokalnych społeczności; 

 Wsparcie organizacji zakładających ZAZ. 

Zdaniem badanych, wśród czynników hamujących perspektywy rozwoju działających zakładów 

aktywizacji zawodowej wskazać należy przede wszystkim: 

 Braki lokalowe, konieczność wynajmowania lokalu pod działalność ZAZ; 

 Biurokracja oraz formalności, które respondenci badania uznali za trudne; 

 Ograniczona rozpoznawalność działalności wśród lokalnych społeczności, potrzeba 

prowadzenia szerokich działań informacyjno-promocyjnych; 
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 Niewystraczająca kadra – konieczność zmiany przepisów określających proporcje zatrudniania 

pracowników z niepełnosprawnością w ZAZ. Zdaniem badanych wsparcie finansowe 

i liczebność personelu powinny być znacznie większe dla specyficznych ZAZ-ów, skupionych na 

jednej określonej niepełnosprawności, wymagając wyższej liczby osób do prowadzenia 

działalności; 

 Trudność w samodzielnym funkcjonowaniu bez wsparcia jednostki założycielskiej; 

 Konieczność zmiany nastawienia pracodawców do osób z niepełnosprawnościami 

uczestniczących w działalności ZAZ. 

 

W badaniu CATI pytanie o kierunki rozwoju mazowieckich ZAZ ze względu na sytuację społeczno-

gospodarczą regionu miało charakter otwarty. Łącznie udzielono 291 odpowiedzi, które można uznać 

za istotne statystycznie. Część badanych nie miała pomysłu na wskazanie takiego kierunku bądź też nie 

współpracowała z ZAZ w wystarczającym stopniu, by móc je wskazać. Z tych osób, które udzieliły 

odpowiedzi, część wskazywała na aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością 

(10 osób), inne na koncentracji na doradztwie zawodowym dla osób z niepełnosprawnością 

(17 odpowiedzi). Wiele było odpowiedzi wskazujących na organizację staży, zarówno krajowych, jak 

i zagranicznych, w tym staży dla uczniów (łącznie 25 odpowiedzi). 10 osób wskazało na organizację 

szkoleń czy warsztatów. Pojawiły się również wskazania na udział w projektach, w tym ,,Wsparcie Dla 

Mazowsza” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 

i finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego czy ,,Inwestycja w Przyszłość” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wskazywano również na 

konieczność utworzenia miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, by włączyć je w funkcjonowanie 

społeczności. Pojawiały się także odpowiedzi związane z rehabilitacją i terapią dla osób 

z niepełnosprawnością. Jeden respondent wskazał na konieczność utworzenia ŚDS 

Pojawiło się również wiele odpowiedzi wskazujących na konieczność udzielenia większego wsparcia 

dla ZAZ: 9 osób wskazało, że powinno się wprowadzić dodatkowe ulgi. 9 respondentów wskazało, że 

konieczne jest wsparcie DPS, w tym lepsze ich wyposażenie, a 1 osoba, że potrzebne jest wsparcie ZAZ. 

9 osób wskazało na wsparcie w ogóle, w tym pomoc osobom z niepełnosprawnością w znalezieniu 

zatrudnienia. Pojawiły się również wskazania na zakup sprzętu komputerowego i sprzętu 

umożliwiającego naukę zdalną. Inne odpowiedzi wskazywały na konieczność zapewnienia osobom 

z niepełnosprawnością szeroko pojętej pomocy, w tym w załatwieniu spraw administracyjnych. 

7 respondentów wskazało na likwidację barier komunikacyjnych. 

Jeśli chodzi o samą działalność gospodarczą i kierunki rozwoju proponowane w tym zakresie, 4 osoby 

wskazały na rozwój w kierunku archiwizacji dokumentów bądź recyklingu czy prace biurowe. Pojawiało 

się ponad 30 odpowiedzi związanych z gastronomią, w tym z usługami cateringowymi (,,catering dla 

seniorów” bądź ,,catering usługowy”) czy produkcją żywności. 5 osób wskazywało, że dobrym 

kierunkiem rozwoju jest rozwój rękodzielnictwa i działalności artystycznej, 9 badanych wskazało na 

turystykę i rekreację, w tym hotelarstwo, 16 – usługi sprzątające/pralnicze. Pojawiały się również 

odpowiedzi wskazujące na rozwój drobnych usług, w tym prac remontowych, ,,złotej rączki”, 
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krawiectwa, a także usługi tłumacza, w tym tłumacza migowego, usługi opiekuńcze, pomoc osobom 

starszym itp. Wskazywano również na rozwój ZAZ w sektorze handlu, transportu i logistyki czy 

działalności magazynowej oraz marketingu. Część osób wskazywała na opiekę nad terenami zielonymi 

(8 odpowiedzi). Wskazywano również na rozwój informatyki i działalności związanej ze sprzedażą 

internetową czy teleusługami i szerzej, telepracą. Wskazywano także na zatrudnienie osób 

z niepełnosprawnością w rolnictwie, w tym pomysły takie jak ,,zbieranie, przetwarzanie i sprzedaż 

ziół”, a także tworzenie opakowań ekologicznych. 

Warto również zaznaczyć odpowiedź jednego z respondentów, który wskazał na konieczność 

indywidualnego podejścia, zarówno do każdego ZAZ, ponieważ społeczno-gospodarcze warunki 

lokalne ich funkcjonowania mogą się różnić między sobą, jak i, a raczej przede wszystkim, do każdej 

z osób z niepełnosprawnością. 

6.7. Czynniki decydujące o zakresie współpracy funkcjonujących zakładów 

aktywizacji zawodowej z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem 

prywatnym i z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej 

Respondenci reprezentujący Zakłady Aktywności Zawodowej biorący udział w wywiadach 

pogłębionych wskazali na czynniki decydujące o zakresie współpracy funkcjonujących zakładów 

aktywizacji zawodowej z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem prywatnym i z ośrodkami 

wsparcia ekonomii społecznej. Wśród czynników tego rodzaju wskazywano przede wszystkim 

następujące aspekty: 

 Efektywność i łatwość współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, duży poziom 

udzielanej zakładom pomocy, zarówno w zakresie finansowym jak i organizowanych 

wydarzeń, patronatu, korzystania z usług ZAZ, promocji. 

 Stan epidemii, wpływający na profil działalności, jak również ograniczający możliwość realizacji 

bieżących działań, takich jak spotkania, dojazdy. 

 Poziom wiedzy specjalistycznych jednostek zajmujących się osobami 

z niepełnosprawnościami, takich jak GOPS, MOPS, do których zakłady mogą zwrócić się 

o pomoc bądź poradę. 

 Konieczność pozyskania usług/produktów od sektora prywatnego. 

 Realizacja wspólnych projektów z innymi podmiotami bądź JST, współpraca przy organizacji 

wydarzeń bądź działań w ramach projektów. 

 Kontakty sprzedażowe z podmiotami, kontrahentami i JST. 

 Wolontariaty. 

 Realizowane staże, kursy, warsztaty. 

 

Na pytanie kwestionariuszowe dotyczące oceny współpracy podmiotu, który reprezentowali 

uczestnicy badania CATI, z ZAZ, 38,2% respondentów wskazało, że w ogóle nie współdziałało 

z Zakładami. Nieco ponad 9,8% odpowiedziało, że współpraca ta układa się zdecydowanie dobrze, 
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4,6%, że raczej dobrze. Zaledwie 1,2% badanych wskazało, że współpraca ta układa się niezbyt dobrze. 

Pozostałe 46,2% nie było w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie.  

Wykres 4. Ocena współpracy z zakładami aktywności zawodowej  

 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

Kolejne pytanie w badaniu CATI skierowane było tylko do tych respondentów, którzy wskazali na 

odpowiedzi od ,,zdecydowanie źle” do ,,zdecydowanie dobrze”. Odpowiedzi na pytanie o obszary 

współpracy z ZAZ udzieliło 26 osób, które miały okazję kooperować z Zakładami. Pytanie miało 

charakter otwarty. Wśród najważniejszych odpowiedzi wymienić można następujące:  

 Aktywizacja osób z niepełnosprawnością; 

 Catering, wynajem pomieszczeń na spotkania i szkolenia; 

 Współpraca w zakresie dostaw; 

 Likwidacja barier w komunikowaniu się; 

 Współpraca medialna; 

 Pomoc osobom z niepełnosprawnością, w tym rehabilitacja; 

 Pomoc przy poszukiwaniu zatrudnienia; 

 Współdziałanie przy realizacji projektów socjalnych; 

 Rehabilitacja i terapia – wymiana i pośrednictwo kontaktów; 

 Rekrutacja osób biorących udział w zajęciach, szkolenia; 

 Spotkania, realizacja pomysłów i pasji; 

 Szkolenia; 

 ,,Uczelnie, przedsiębiorcy”; 

 Usługi gastronomiczne; 
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 Współpraca w zakresie rehabilitacji zawodowej uczestników WTZ; 

 Udzielanie wsparcia; 

 Wsparcie rozwoju pracowników ZAZ, pomoc przy tworzeniu strategii biznesowej; 

 Wynajem biura, korzystanie z usług gastronomicznych, porządkowych i szkoleniowych; 

 Zamówienia publiczne; 

 Współpraca przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. 

Pytanie o przyczynę przyznania takiej, a nie innej oceny współpracy z ZAZ również było pytaniem 

otwartym. Kilkoro respondentów wskazywało na bardzo dobrą bądź dobrą kooperację z ZAZ, w tym 

odwołanie się do bardzo dobrego poziomu usług świadczonych przez Zakłady, wysokiej ich jakości, jak 

i dobrej infrastruktury i całej organizacji. Ponadto wskazywano na przystępną cenę oferowanych usług 

oraz życzliwość zatrudnionych w ZAZ osób. Wskazywano również na otwartość Zakładów na 

współpracę i ich wywiązywanie się z powierzonych zadań. Ponadto, jak wskazał jeden z respondentów, 

,,wymiana zdań, kontaktów, dyskusje [są] na dobrym poziomie”. Współpraca przebiega efektywnie 

i bezproblemowo. Jeden respondent wskazał, że w ZAZ znajdują zatrudnienie uczestnicy WTZ. 

Wśród nieprzychylnych odpowiedzi wskazać można na ,,zbyt mały kontakt, brak wyczerpujących 
informacji, jak moglibyśmy wykorzystać i nawiązać współpracę”. Inny respondent wskazał, że na razie 
w ogóle nie ma między nimi współpracy, a 2 respondentów, że współpracę podejmują, gdy wychodzi 
ona z inicjatywy ZAZ. 
 

6.8. Obszary, w których współpraca zakładów aktywności zawodowej 

z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej nie przyniosła 

pożądanych rezultatów – przyczyny niepowodzeń 

W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z analizą desk research, do najistotniejszych barier dla 

sprawnego funkcjonowania ZAZ zaliczano m.in. deficyty w systemie wsparcia lokalnego. Nierzadko 

w danym miejscu zbyt mało było Zakładów, a nieproporcjonalnie dużo DPS, ZPCh bądź innych 

jednostek pomocowych. I odwrotnie – nieraz to ZAZ musiały przejmować funkcje pełnione zazwyczaj 

przez ZPCh z powodu braku tychże jednostek w regionie. Brakowało również świetlic środowiskowych, 

ośrodków rehabilitacji i ośrodków pobytu. 

Respondenci badania IDI nie wskazali żadnych obszarów, w których współpraca zakładów aktywności 

zawodowej z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej nie przyniosła pożądanych 

rezultatów. Zdaniem części badanych problemem jest zbyt niska liczba tego rodzaju zakładów, co 

uniemożliwiało podjęcie współpracy w tym zakresie. Inni badani, posiadający doświadczenie we 

współpracy z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej wskazywała jedynie pozytywne 

efekty tego rodzaju współpracy, w szczególności możliwość zobaczenia jak funkcjonują inne jednostki, 

zaczerpnięcia inspiracji, zwiększonej motywacji. Dodano, iż nakłady finansowe odgrywają istotną rolę 

w działalności tego rodzaju podmiotów, a większe dofinansowanie wpłynęłoby na możliwości 

podejmowania współpracy w szerokim zakresie, realizując liczne działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami. Wskazywano również na istotne doświadczenia wynikające ze współpracy 
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z podmiotami funkcjonującymi za granicą państwa, w świetle innych przepisów i dysponujących często 

wyższymi zasobami finansowymi. 

Była zorganizowana konferencja dla osób niepełnosprawnych, jak to wygląda 

pomoc socjalna z ich strony i też bardzo dużo takich cennych informacji, tam 

przede wszystkim jest na tyle rozwinięta ta pomoc społeczna dla osób 

niepełnosprawnych, że chcieliśmy chociaż w minimalnym stopniu to przenieść 

tutaj. Przede wszystkim warunki, jakie chcieliśmy postawić niepełnosprawnym. 

Bo to nie jest tak, że otworzymy ZAZ i nagle, bo osoby niepełnosprawne to 

można coś gorszego, bo i tak się będą z tego cieszyli. Tam jest wszystko na 

najwyższym poziomie, tam osoby niepełnosprawne dostają lokale, mają 

zapewnionego fryzjera, kino raz w miesiącu i to wszystko jest na koszt państwa. 

Tam osoby niepełnosprawne nie martwią się tym, że mają mały zasiłek i sobie 

nie poradzą. I też chcieliśmy w małym stopniu, oczywiście nie jesteśmy wielką 

fundacją, która, na razie, jest ogólnopolska i nagle wszystko zdziałamy 

i wszystko zmienimy. Natomiast małymi kroczkami staramy się właśnie 

pokazywać to, że osoby niepełnosprawne zasługują na o wiele więcej. 

Utworzyliśmy tutaj mini zoo, gdzie przede wszystkim chcieliśmy postawić na 

rehabilitację taką społeczną, gdzie ci niepełnosprawni muszą zajmować się 

zwierzętami, cały czas się nimi opiekować, karmić je, sprzątać tam, to jest 

wielka odpowiedzialność, zajmowanie się zwierzętami. Stwierdziliśmy, że taka 

rehabilitacja, na którą chodzili do tej pory, że zasługują na coś innego, na coś 

fajnego, na coś takiego, gdzie będą czuli się dobrze, a nie tylko tam, żeby coś 

otworzyć po to, żeby to otworzyć i żeby było, żeby mieli gdzie pracować. 

Źródło: Badanie IDI 

Na pytanie o przyczyny niepodejmowania współpracy z ZAZ przez część uczestników badania CATI, 

udzielono łącznie 71 odpowiedzi. Pytanie miało charakter otwarty. Aż 50 badanych wskazało, że na ich 

terenie nie funkcjonuje żaden Zakład (70,4%), a 2 osoby nie wiedziały, czy ZAZ w ogóle występują 

w okolicy (2,8%). Jedna osoba wskazała, że ZAZ dopiero rozpoczął swoją działalność (1,4%). Część 

badanych wskazywała, że nie mają wspólnych zadań do realizacji czy brakuje konkretnych potrzeb, by 

taką współpracę nawiązać (5,6%) lub brak zainteresowania współpracą (5,6%), w tym wskazywano na 

hermetyczność środowiska ZAZ i niezmienność kadr. Jeden badany wskazał, że brakuje Zakładów 

w obrębie ich działalności, inny nie miał informacji na ten temat (odpowiednio po 1,4% wskazań). 

Jedna osoba wskazała, że ,,na naszym terenie istnieje Dom Środowiskowy Pomocy Społecznej i Zajęcia 

Terapii terenowej i te dwa podmioty powinny być rozszerzone”, inna, że ,,współpracą z ZAZ zajmują 

się inne jednostki w naszym powiecie. Zakłady realizują swoje projekty, specyfika obszaru nie wymaga 

dodatkowych działań zakładów, wystarczające są te realizowane przez PUP” (po 1,4%). 
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6.9. Dobre praktyki dotyczące współpracy zakładów aktywności zawodowej 

z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej 

Wśród dobrych praktyk respondenci badania reprezentujący Zakłady Aktywności Zawodowej wskazali 

przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązywania dobrych relacji z innymi 

Zakładami. Wskazano, iż duże znaczenie w tym przypadku ma wzajemna pomoc, nie tylko w zakresie 

wzajemnej wymiany wiedzy i zasobów, lecz również pomocy w przypadku, gdy jeden z ZAZ ma 

problemy z utrzymaniem.  

Wskazano również efektywne tworzenie kontaktów handlowych, co wpływa na brak konieczności 

długotrwałego szukania interesujących produktów bądź usług, jak również stanowi swego rodzaju 

efektywną i łatwo dostępną bazę wiedzy dla ZAZ. 

Dobrą praktyką zdaniem badanych, jest również fakt skutecznego działania na rzecz osób 

z niepełnosprawnością poprzez organizację kursów, szkoleń oraz warsztatów, często wraz z innymi 

podmiotami. 

Tak, głównie w kategorii właśnie uświadamiania na temat niepełnosprawności, 

na temat możliwości zawodowych osób niepełnosprawnych. I to są fajne 

doświadczenia wielu zsieciowanych organizacji, które wspólnie dzięki różnym 

projektom mogły coś takiego stworzyć, więc są fajne rzeczy. Są moduły szkoleń 

czy wsparcia dla konkretnych grup niepełnosprawnych i w tym też gdzieś 

z zaprzyjaźnionymi organizacjami się zajmujemy. Jeśli mamy na to środki. 

Źródło: Badanie IDI 

Zdaniem badanych za dobrą praktykę uznać należy także zróżnicowanie wykorzystywanych metod na 

rzecz osób z niepełnosprawnościami, jak wystawy, muzea oraz stosowanie w metodach pracy ogólnie 

pojętej sztuki, która spotyka się z zainteresowaniem i dobrym odbiorem, przez co skutecznie pomóc 

można osobom z niepełnosprawnościami. 

Wśród wypracowanych dobrych praktyk dotyczących współpracy z Zakładami, które zostały 

wymienione przez respondentów biorących udział w badaniu CATI, znalazły się te skoncentrowane na 

kompetencjach miękkich pracowników, jak: 

 Zaangażowanie, jak wskazuje jeden z badanych: ,,Pani kierownik sama zakupuje wyroby 

i rozwozi je po Polsce, odwiedza wszystkie miejsca związane z zakładami”; 

 Miłe relacje. 

Kolejnymi były te dotyczące profesjonalnego podejścia: 

 Dobra współpraca z administracją; 

 ,,Stały kontakt, szybka realizacja zadań i procesów”; 

 Terminowość, wysokie kompetencje; 
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 Szybka obsługa przedsiębiorców; 

Wskazywano również na dobre praktyki w działaniu, jak: 

 Bliska współpraca, wynajem biura jako wsparcie finansowe; 

 Otrzymywanie listy zapotrzebowania na szkolenia; 

 Pracownie profilowane; 

 Promocja zatrudnienia; 

 ,,Przede wszystkim współpraca, wynajmowanie pomieszczeń”; 

 Szukanie bazy beneficjentów;  

 Usługa tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika; 

 Wsparcie; 

 Współpraca w ramach tworzenia miejsc pracy uczestników WTZ w ZAZ; 

 Współpraca w zakresie znalezienia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością. 

6.10. Źródła barier i problemów utrudniających powstawanie nowych zakładów 

aktywności zawodowej  

Wśród źródeł barier i problemów utrudniających powstawanie nowych zakładów aktywności 

zawodowej respondenci badania IDI zauważali problemy związane z nadmiernie skomplikowanym 

poziomem formalności oraz z biurokracją. Problemy dotyczyły składania wniosków, niemożliwości 

rozpoczęcia działalności ZAZ jako fundacja i konieczność złożenia wniosku wraz ze starostwem 

powiatowym, problemy dotyczące własności lokalu. Wskazano również na niemożliwość prowadzenia 

tego rodzaju działalności bez wsparcia JST z powodu niewystarczających funduszy i zbyt wysokich 

wymagań na poziomie proceduralnym. 

Kolejną zauważona barierą jest czynnik ludzki – wskazano na fakt specjalnych potrzeb w pracy 

z osobami z niepełnosprawnościami, jak również niepewności w związku z decyzją o rozpoczęciu tego 

rodzaju działalności w związku ze skomplikowanym procesem tworzenia ZAZ. 

Myślę, że największym problemem tutaj jest czynnik ludzki, że ludzie po prostu 

się boją otwierać takie ZAZ, bo boją się po prostu pracy z niepełnosprawnymi, 

że oni nie podołają. Na naszym przykładzie my już wiemy, że działa to super. 

Źródło: Badanie IDI 

Problemem jest również brak wiedzy oraz szkoleń we wskazanym powyżej zakresie. Zdaniem 

respondentów rozwiązanie problemu mogłoby stanowić szerzenie wiedzy w zakresie powstawania 

zakładów oraz pracy z osobami z niepełnosprawnościami, dystrybucja materiałów w tym zakresie, 

działania informacyjno-promocyjne ze strony JST, wyznaczenie osoby, która stanowiłaby swego 

rodzaju mentora. 
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[Zakłady Aktywności Zawodowej] nie wiedzą, nie ma skąd, nie ma szkoleń, 

jakichś pomocy naukowych, nie ma na czym się wzorować, jakie środki skąd 

można pozyskać, gdzie można starać się o jakieś dofinansowanie. Właśnie takie 

podstawowe rzeczy, jak coś rozliczyć, skąd można wspomóc się takimi 

dodatkowymi środkami. Myślę, że to jest taki największy problem. 

Źródło: Badanie IDI 

Respondenci badania wskazali na istotny wpływ świadomości społecznej, a w szczególności 

funkcjonowania szkodliwych stereotypów dotyczących samodzielności osób z niepełnosprawnościami. 

Zdaniem badanych panuje przekonanie, że osoba z niepełnosprawnością nie może być pełnoprawnym 

pracownikiem. Wskazano również na przekonanie o tym, że osoba z niepełnosprawnością musi się 

jakimiś cechami fizycznymi charakteryzować a niepełnosprawność musi być widoczna. Zdaniem 

badanych stereotypy funkcjonujący w obie strony - same osoby z niepełnosprawnością też mają 

nieprawidłowy pogląd na temat swojej niepełnosprawności, myśląc, że nie są w stanie wykonać zadań 

bądź nie posiadają cech przydatnych na rynku pracy, co demotywuje je do podjęcia aktywności w tym 

zakresie. Zdaniem respondentów sytuacja taka wynika z braku edukacji, z braku doświadczeń, 

z powodu powielania pewnych stereotypów przez media bądź ogólnie funkcjonujących stereotypów 

w społeczeństwie, zwłaszcza pośród pracodawców. 

Zdaniem 17% przedstawicieli JST biorących udział w badaniu CATI, na terenie powiatu konieczne jest 

utworzenie ZAZ (odpowiedź: ,,zdecydowanie tak”). 23,4% wskazało, że zakład taki raczej powinien 

powstać. Tylko 2,1% respondentów wskazało, że raczej nie jest to konieczne. 57,5% badanych nie było 

w stanie jednoznacznie udzielić odpowiedzi. 

Wykres 5. Czy uważa Pan/i, iż na terenie Państwa powiatu należałoby utworzyć zakład aktywności zawodowej?  

 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 
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Kolejne pytanie w badaniu CATI skierowane było tylko do osób, które odpowiedziały, że utworzenie 

nowych ZAZ nie jest potrzebne. Miało ono charakter otwarty. Wśród dwóch wypowiedzi 

respondentów znalazły się wskazania na konieczność wzmocnienia działalności już istniejących ZAZ 

oraz na to, że zdaniem badanego były już próby ich utworzenia i kolejny Zakład się nie utrzyma. 

Z kolei respondenci, którzy wskazali, że powinny powstać nowe ZAZ, wskazywali na następujące 

przyczyny:  

 W regionie brakuje możliwości rozwoju i samorealizacji dla osób z niepełnosprawnością; 

 Grupa osób potrzebujących jest znacznie większa, niż wskazują dane statystyczne; 

 W regionie jest duża liczba osób z niepełnosprawnością ruchowo, która gotowa by była podjąć 

pracę; 

 ,,Jest tylko jeden zakład (działający od niedawna), a mogłoby być więcej takich miejsc”; 

 Łatwiej byłoby znaleźć zatrudnienie osobom z niepełnosprawnością; 

 ,,Ponieważ na terenie naszego powiatu znajdują się dwa warsztaty terapii zajęciowej, 

w których uczestnicy są przygotowani do podjęcia zatrudnienia, ale nie znajdują takiego 

zatrudnienia”; 

 ,,Powinno się dążyć do aktywizacji osób z niepełnosprawnością, zapewnić takim osobom 

miejsce w których mogłyby się realizować, brak takich miejsc powoduje w jakimś stopniu 

wykluczenie takich osób ze społeczeństwa”; 

 ZAZ wspierałyby rozwój osób z niepełnosprawnością;  

 Osoby z niepełnosprawnością mogłyby podjąć płatną pracę, a działanie ZAZ byłoby dla nich 

silnym wsparciem.  

Jak widać, przyczyny konieczności utworzenia ZAZ były zróżnicowane. Część z nich koncentrowała się 

na bezpośrednim wsparciu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością, daniu im 

możliwości rozwoju i samorealizacji. Inne natomiast wskazywały na praktyczne wsparcie udzielane 

przez ZAZ w poszukiwaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością lub na niewystarczającą 

ofertę kierowanego do nich wsparcia. 

Pytanie o to, czy zasoby, którymi dysponuje JST, w którym zatrudnieni byli uczestnicy badania CATI, 

umożliwiają utworzenie nowych ZAZ, skierowane było tylko do przedstawicieli tych jednostek (łącznie 

94 osoby). 6,4% badanych wskazało, że zasoby JST zdecydowanie umożliwiają utworzenie nowego ZAZ, 

a 10,6%, że raczej wystarczają. 17% badanych wskazało, że zasoby te raczej nie są wystarczające, 

a 1,1%, że zdecydowanie nie wystarczają. 64,9% przedstawicieli JST nie było w stanie jednoznacznie 

udzielić odpowiedzi na to pytanie.  
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Wykres 6. Czy zasoby, którymi dysponuje Państwa jednostka samorządu terytorialnego umożliwiają utworzenie zakładu 
aktywności zawodowej?  

 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult na podstawie zrealizowanych badań. 

Pytanie o dostrzegane przez badanych bariery i problemy występujące przy tworzeniu nowych 

Zakładów miało otwarty charakter. Część badanych nie miała zdania na ten temat, kilka osób nie 

dostrzegało żadnych problemów z tym związanych. Wśród wymienionych barier i problemów, 

najczęściej wymieniano kwestie finansowe, w tym wysokie koszty związane z zatrudnianiem osób 

z niepełnosprawnością. Prócz tego uwzględniono następujące: 

 Braki lokalowe; 

 Bariery prawne; 

 Brak promocji; 

 Brak wsparcia organizacyjnego; 

 Brak zainteresowania ze strony potencjalnych beneficjentów;  

 Ograniczenia w wydatkowaniu własnych dochodów; 

 Brak specjalistów; 

 Konieczność zapewnienia specjalnych warunków pracy osobom z niepełnosprawnością; 

 Brak osób podejmujących inicjatywę; 

 Problemy kadrowe; 

 Skomplikowane procedury formalne; 

 Problemy transportowe; 

 Bariery komunikacyjne; 

 Brak informacji; 

 Brak odpowiedniej infrastruktury; 

 Brak doświadczenia w podejmowaniu tego typu działań. 
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Pytanie o źródła wskazanych wcześniej barier i problemów oraz o to, dlaczego problemy te występują, 

również było pytaniem otwartym. Ponad połowa badanych albo nie była w stanie odpowiedzieć na to 

pytanie, albo wskazywała na taką samą odpowiedź jak w pytaniu poprzednim. Wśród istotnych 

statystycznie odpowiedzi znalazły się przede wszystkim te wskazujące na brak wystarczających 

funduszy, w tym brak środków w budżecie czy środków zewnętrznych, brak dofinansowań 

i odpowiednich ulg. Pojawiały się również kwestie związane z ograniczeniami co do możliwości 

wykorzystywania zysków z prowadzonej działalności. Ogółem, średnio co czwarty badany wskazywał 

na problemy finansowe. Pojawiały się ponadto odpowiedzi dotyczące barier prawnych i związanych 

z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, a także barier komunikacyjnych 

i transportowych. Wskazywano również na braki lokalowe, niewystarczające promowanie 

i rozpowszechnianie działalności ZAZ, brak zainteresowanie tworzeniem tego typu miejsc. Pojawiały 

się także odpowiedzi związane z niewystarczającym porozumieniem między osobami zarządzającymi, 

trudnościami kadrowymi oraz organizacyjnymi, związanymi zarówno z koniecznością zapewnienia 

odpowiednich warunków do pracy, jak i dobierania rodzaju działalności do dysfunkcji osób 

niepełnosprawnej.  

6.11. Trudności związane z wdrażaniem wypracowanych rekomendacji oraz 

sposoby im przeciwdziałania  

Respondenci badania wskazali szereg trudności związanych z wdrażaniem działań mających na celu 

rozwój Zakładów Aktywności Zawodowej. Zdaniem badanych, trudnością tego rodzaju jest fakt, iż 

różne jednostki odpowiadają za różne aspekty działalności ZAZ, rozwiązaniem zaś byłoby przeniesienie 

decyzyjności oraz kompetencji do jednej jednostki, co wpłynęłoby na spójność decyzji, czas niezbędny 

na procedury oraz ułatwiony kontakt, w rezultacie wpływający na dobrą współpracę. 

Zdaniem badanych istotne byłoby również prowadzenie szkoleń bądź oddelegowanie osób-mentorów, 

które pomagałyby osobom prowadzącym ZAZ, gdyż zauważoną trudnością jest niski poziom wiedzy na 

temat zakładania oraz prowadzenia zakładów, oraz strach przed procedurami i aspektami formalnymi. 

Zaobserwowaną trudnością jest fakt, iż na uwadze należy mieć to, że nie wszystkie osoby zatrudnione 

w ZAZ znajdą zatrudnienie na rynku pracy, w związku z czym nie należy oczekiwać tego rodzaju efektów 

a znaleźć rozwiązania „pośrednie”, umożliwiające osobom z niepełnosprawnością dalsze nabywanie 

kompetencji bądź pracę w ograniczonym zakresie.  

Nie oszukujmy się nie wszyscy w ZAZ wyjdą na otwarty rynek, może dla nich 

wypadałoby zrobić cos pośredniego, a dla tych, którzy maja duże szanse 

stworzyć coś między ZAZ-em a otwartym rynkiem. Poszukiwanie rozwiązań jest 

ze wszech miar potrzebne. 

Źródło: Badanie IDI 

Zdaniem badanych konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej osób 

z niepełnosprawnością. Stwarzanie miejsc, w których osoby z niepełnosprawnością mogłyby się w jakiś 
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sposób realizować, nawet na zasadzie już nie zakładu aktywności zawodowej, ale w ogóle w formie 

wolontariatu albo innej, pozwalającej zaktywizować się społecznie. Zmiany dążące do zwiększenia 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są już zauważalne, jednakże wymagane jest więcej 

działań, a trudnością w tym zakresie jest fakt, iż jest to proces długotrwały, wymagający czasu. 

To jest chyba największa trudność, ponieważ wydaje mi się, że te zmiany są 

możliwe, tylko, że to nie będzie zmiana od razu, tak jak wspomniałem o tym 

zwiększeniu dostępności to już jest, to się dzieje, obniżamy krawężniki, już 

autobusy się obniżają, także to już istnieje, ale to powinno być jeszcze więcej, 

jeszcze bardziej, dokładnie. To jest coś takiego, co wydaje mi się będzie miało 

miejsce, ale to wymaga czasu i cierpliwości. I wydaje mi się, że to jest chyba ta 

cierpliwość to jest największa trudność, ponieważ ludzie, którzy zechcieliby mieć 

natychmiastowo efekty, poprawę mogą się zniechęcać i dlatego też potrzebują 

odpowiedniej motywacji, żeby jednak kontynuować te zmiany w kierunku. 

Źródło: Badanie IDI 

Pytanie o działania, jakie zdaniem badanych należy podjąć, by poprawić perspektywy rozwoju 

Mazowieckich ZAZ miało charakter otwarty. 1/3 respondentów biorących udział w badaniu CATI albo 

nie wiedziała, jakie działania mogłyby zostać podjęte, albo też nie udzieliła odpowiedzi. Większość 

wskazań, tak jak w przypadku poprzednich pytań, odnosiła się do wsparcia finansowego. Ogółem, 

wśród wymienionych praktyk znalazły się następujące: 

 Akcje promocyjne środowisk lokalnych, które zachęciłyby władze do podjęcia działań w tym 

zakresie; 

 Połączenie Zakładów z np. spółdzielnią; 

 Zmniejszenie/ułatwienie prowadzenia dokumentacji; 

 Wyłonienie liderów społecznych; 

 Prowadzenie doradztwa zawodowego; 

 Dostosowanie działalność ZAZ do rynku lokalnego; 

 Dostosowanie instrumentów finansowych służących powstawaniu i wspieraniu działalności 

ZAZ, w tym zwiększenie dotacji, przede wszystkim unijnych; 

 Działalność promocyjna; 

 Wsparcie lokalowe; 

 Wsparcie kadrowe; 

 Zwiększenie przepływu informacji; 

 Nawiązanie szerokiej, intensywnej współpracy instytucjonalnej, w tym stworzenie przestrzeni 

do wymiany informacji i wsparcia; 

 Organizowanie szkoleń i kursów dotyczących tworzenia i zarządzania ZAZ; 

 Szkolenia dla kadr zarządzających powiatu i gminy; 

 Dostosowanie ZAZ do potrzeb rynku pracy; 

 Ułatwienie nauki zdalnej, w tym zakup odpowiedniego sprzętu; 
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 Tworzenie pracowni; 

 Warsztaty dla osób z niepełnosprawnością; 

 Konsultacje społeczne w sprawie tworzenia ZAZ; 

 Podnoszenie świadomości społeczeństwa poprzez szkolenia i praktyki; 

 Rozszerzenie strategii rozwoju; 

 Wyposażenie ZAZ; 

 Zapewnienie dojazdów indywidulanych dla osób z niepełnosprawnością; 

 Ulgi finansowe; 

 Organizacja konkursu samorządowego dotyczącego utworzenia tego typu placówek; 

 Przeznaczenie nieruchomości samorządu na tworzenie placówek ZAZ; 

 Staże, w tym krajowe i zagraniczne; 

 Staże dla uczniów; 

 Stworzenie możliwości wsparcia finansowego poprzez fundusz pracy; 

 Tworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. 
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7. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

W oparciu o zgromadzony i zanalizowany materiał badawczy, w tym przede wszystkim o wnioski 

częściowe przygotowane dla każdego z przyjętych pytań badawczych, opracowano wnioski 

podsumowujące w odniesieniu do poszczególnych celów szczegółowych badania. 

Ogółem, w świetle przeprowadzonych badań obraz działalności mazowieckich Zakładów jest 

pozytywny. Stanowią one miejsce umożliwiające osobom z niepełnosprawnością rozwój 

i samorealizację, zarówno pod względem zawodowym, jak i społecznym. Działania realizowane przez 

ZAZ pozytywnie postrzegali nie tylko przedstawiciele samych Zakładów, ale również większość 

reprezentantów JST, OWES, PCPR i PUP. 

Tabela 11. Wnioski z badań 

Pytania 

badawcze 

Wnioski 

Jakie czynniki decydują 

o charakterze 

działalności 

gospodarczej 

prowadzonej przez 

zakłady aktywności 

zawodowej? 

Głównym czynnikiem branym pod uwagę przy wyborze rodzaju 

działalności ZAZ były możliwości osób z różnego typu 

niepełnosprawnościami do pełnienia określonych zadań. Posiadane 

dysfunkcje często uniemożliwiały podjęcie bardziej złożonej pracy. 

W związku z tym, działalność Zakładów musiała uwzględniać przede 

wszystkim tę kwestię. Innym powodem była możliwość późniejszego 

przejścia pracownika na otwarty rynek pracy. Brano więc pod uwagę 

możliwości lokalnego rynku w zakresie oferowanych miejsc pracy. 

Z czego wynika 

charakterystyka osób 

zatrudnionych w ZAZ? 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ wynika 

przede wszystkim z wymogów formalnych określających stosunek liczby 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób ze stopniem 

umiarkowanym i liczby zatrudnianego personelu pełnosprawnego, które 

mogą pracować w jednym Zakładzie. Struktura zatrudnienia w ZAZ pod 

względem innych czynników, takich jak płeć, wiek czy wykształcenie, 

zależna jest od rodzaju prowadzonej działalności i sytuacji lokalnej. 

Jakie czynniki wpływają 

na skuteczność działań 

aktywizacji 

zawodowej? 

Z punktu widzenia przedstawicieli mazowieckich ZAZ, na skuteczność 

działań aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością wpływają:  

 Realizacja kursów i szkoleń dla osób z niepełnosprawnością, 

podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje; 

 Wsparcie pozaszkoleniowe w celu znalezienia przez pracowników 

z niepełnosprawnością pracy na otwartym rynku pracy; 

 Motywacja osób z niepełnosprawnością do pracy i jego 

zaangażowanie; 

 Tworzenie indywidualnych planów zatrudnienia; 
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Pytania 

badawcze 

Wnioski 

 Podejmowanie działań mających zwiększyć integrację osób 

z niepełnosprawnością z otoczeniem zewnętrznym (np. wyjścia do 

teatru, muzeów itp.). 

Problemami w tym zakresie natomiast są: 

 Poziom sprawności pracowników ZAZ, który umożliwiałby im 

podjęcie stażu i zatrudnienia poza Zakładem; 

 Brak możliwości wsparcia ze strony trenera pracy w nowym 

miejscu zatrudnienia; 

 Brak ofert pracy skierowanych do osób z niepełnosprawnością 

z określonym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. 

Problemem jest ponadto stereotypowe postrzegania osób 

z niepełnosprawnością, w tym ich możliwości co do podjęcia zatrudnienia 

na różnego typu stanowiskach. 

Jakie czynniki wpływają 

na potencjał 

działających ZAZ 

w kontekście 

produktów i usług ZAZ 

oraz ich dostosowania 

do potrzeb rynkowych? 

Na potencjał działających ZAZ w kontekście produktów i usług ZAZ oraz ich 

dostosowania do potrzeb rynkowych wpływ mają badania rynkowe 

i rozpoznanie potrzeb przed rozpoczęciem działalności ZAZ, jak również 

dostosowanie realizowanych działań do potrzeb i umiejętności osób 

z niepełnosprawnościami, rezultatem czego jest możliwość wykorzystania 

potencjału zakładu oraz jego efektywna działalność. Czynnikiem jest 

również rosnąca świadomość społeczna i chęć lokalnych społeczności do 

uczestnictwa w rozwiązywaniu problemu wykluczenia. Negatywnymi 

czynnikami są zaś obecny stan epidemii w kraju, negatywnie wpływający 

na możliwość wykorzystania potencjału ZAZ oraz rosnące potrzeby 

finansowe. 

Które czynniki mają 

najsilniejszy wpływ na 

perspektywy rozwoju 

działających ZAZ, 

a które najmocniej 

ograniczają 

perspektywy ich 

rozwoju i dlaczego? 

Z punktu widzenia przedstawicieli mazowieckich ZAZ, na perspektywy 

rozwoju najsilniejszy wpływ mają:  

 Możliwości finansowe związane z dofinansowaniami 

przeznaczanymi na działalność ZAZ. 

Problemami w tym zakresie są z kolei: 

 Biurokratyzacja związana zarówno z prowadzeniem działalności, 

jak i pozyskiwaniem środków na działalność ZAZ; 

 Problemy lokalowe; 
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Pytania 

badawcze 

Wnioski 

 Brak środków na odpowiednie wyposażenie Zakładów, co 

przełożyłoby się na możliwość zwiększenia liczby zatrudnionych; 

 Ograniczenia wynikające z zapisów dotyczących struktury osób 

zatrudnionych pod względem rodzaju i stopnia posiadanej 

niepełnosprawności; 

 Brak środków na zapewnienie transportu osobom 

z niepełnosprawnością;  

 Braki kadrowe i niskie wynagrodzenia kadr; 

 Niewystarczająca promocja Zakładów i ich działalności. 

Jakie czynniki decydują 

o zakresie współpracy 

funkcjonujących ZAZ 

z jednostkami 

samorządu 

terytorialnego 

i sektorem prywatnym, 

ośrodkami wsparcia 

ekonomii społecznej? 

O zakresie współpracy ZAZ z innymi podmiotami decydują dwa główne 

czynniki. Pierwszym z nich jest rodzaj relacji między podmiotami – 

w większości przypadków Zakłady są beneficjentami, którzy starają się 

o uzyskanie wsparcia finansowego w odpowiednich placówkach. Drugim 

czynnikiem decydującym o zakresie podejmowanej współpracy jest z kolei 

rodzaj działalności prowadzonej przez ZAZ i zapotrzebowanie na 

oferowane dobra czy świadczone usługi na rynku. Współpraca z sektorem 

prywatnym przybierać może jeszcze formę współorganizacji eventów czy 

imprez bądź prowadzenia praktyk lub staży dla osób 

z niepełnosprawnością, choć ta ostatnia praktyka nie jest zbyt często 

praktykowana. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że uczestnicy badania CATI, którzy mieli 

okazję współpracować z ZAZ, w zdecydowanej większości oceniali tą 

współpracę bardzo dobrze. Wskazywano na wysokiej jakości produkty 

i usługi oferowane przez Zakłady i ich przystępne ceny, a także na dobrą 

infrastrukturę i sprawne działanie całej organizacji. Ponadto wskazywano 

na życzliwość zatrudnionych w ZAZ osób oraz otwartość Zakładów na 

współpracę i ich wywiązywanie się z powierzonych zadań. 

Czy można wskazać 

obszary, w których 

współpraca zakładów 

aktywności zawodowej 

z reintegracyjnymi 

podmiotami ekonomii 

społecznej nie 

przyniosła pożądanych 

rezultatów, a jeśli tak, 

to jakie to obszary 

Nie wskazano żadnych obszarów, w których współpraca zakładów 

aktywności zawodowej z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii 

społecznej nie przyniosła pożądanych rezultatów. Zdaniem badanych 

Zakładów Aktywności Zawodowej problemem jednakże jest zbyt niska 

liczba tego rodzaju zakładów, co uniemożliwiało podjęcie współpracy 

w tym zakresie. Inni reprezentanci ZAZ, posiadający doświadczenie we 

współpracy z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej, 

wskazywali jedynie pozytywne efekty tego rodzaju współpracy, 

w szczególności możliwość zobaczenia jak funkcjonują inne jednostki, 
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Pytania 

badawcze 

Wnioski 

i dlaczego współpraca 

nie zakończyła się 

sukcesem? 

zaczerpnięcia inspiracji, zwiększonej motywacji, możliwości otrzymania 

pomocy. 

Jakie można wskazać 

dobre praktyki 

dotyczące współpracy 

ZAZ z reintegracyjnymi 

podmiotami ekonomii 

społecznej? 

Możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązywania dobrych relacji 

z innymi zakładami. Wskazano, iż duże znaczenie w tym przypadku ma 

wzajemna pomoc, nie tylko w zakresie wzajemnej wymiany wiedzy 

i zasobów, lecz również pomocy w przypadku, gdy jeden z ZAZ ma 

problemy z utrzymaniem; 

Wzajemna wymiana kontaktów handlowych, rezultatem czego jest brak 

konieczności długotrwałego szukania interesujących produktów bądź 

usług, jak również praktyka ta stanowi swego rodzaju efektywną i łatwo 

dostępną bazę wiedzy dla ZAZ; 

Zróżnicowanie wykorzystywanych metod na rzecz osób 

z niepełnosprawnościami, jak wystawy, muzea oraz stosowanie 

w metodach pracy ogólnie pojętej sztuki, która spotyka się 

z zainteresowaniem i dobrym odbiorem, przez co skutecznie pomóc 

można osobom z niepełnosprawnościami. 

Jaka jest geneza barier 

i problemów 

utrudniających 

powstawanie nowych 

ZAZ? 

Wśród źródeł barier i problemów utrudniających powstawanie nowych 

zakładów aktywności zawodowej wskazać należy problemy związane 

z nadmiernie skomplikowanym poziomem formalności oraz z biurokracją. 

Problemy dotyczyły składania wniosków, niemożliwości rozpoczęcia 

działalności ZAZ jako fundacja i konieczność złożenia wniosku wraz ze 

starostwem powiatowym, problemy dotyczące własności lokalu. 

Wskazano również na niemożliwość prowadzenia tego rodzaju działalności 

bez wsparcia JST z uwag niewystarczających funduszy i zbyt wysokich 

wymagań na poziomie proceduralnym. Kolejną zauważona barierą jest 

czynnik ludzki – wskazano na fakt specjalnych potrzeb w pracy z osobami 

z niepełnosprawnościami, jak również niepewności w związku z decyzją 

o rozpoczęciu tego rodzaju działalności w związku ze skomplikowanym 

procesem tworzenia ZAZ. Problemem jest również brak wiedzy oraz 

szkoleń we wskazanym powyżej zakresie. Zdaniem osób reprezentujących 

ZAZ rozwiązanie problemu mogłoby stanowić szerzenie wiedzy w zakresie 

powstawania zakładów oraz pracy z osobami z niepełnosprawnościami, 

dystrybucja materiałów w tym zakresie, działania informacyjno-

promocyjne ze strony JST, wyznaczenie osoby, która stanowiłaby swego 

rodzaju mentora. Wśród barier wskazać należy także na funkcjonowanie 
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Pytania 

badawcze 

Wnioski 

szkodliwych stereotypów, szczególnie u pracodawców oraz samych osób 

z niepełnosprawnościami, które nie są pewne możliwości podjęcia 

zatrudnienia, którym należy przeciwdziałać. 

Jakie trudności 

związane są 

z wdrażaniem 

wypracowanych 

rekomendacji? W jaki 

sposób należy 

przeciwdziałać tym 

trudnościom? 

Trudnością związaną z wdrażaniem wypracowanych rekomendacji jest 

fakt, iż różne jednostki odpowiadają za różne aspekty działalności ZAZ, 

rozwiązaniem zaś byłoby przeniesienie decyzyjności oraz kompetencji do 

jednej jednostki, co wpłynęłoby na spójność decyzji, czas niezbędny na 

procedury oraz ułatwiony kontakt, w rezultacie wpływający na dobrą 

współpracę. Istotne byłoby również prowadzenie szkoleń bądź 

oddelegowanie osób-mentorów, które pomagałyby osobom 

prowadzącym ZAZ, gdyż zauważoną trudnością jest niski poziom wiedzy na 

temat zakładania oraz prowadzenia zakładów, oraz strach przed 

procedurami i aspektami formalnymi. 

Zaobserwowaną trudnością jest fakt, iż na uwadze należy mieć to, że nie 

wszystkie osoby zatrudnione w ZAZ znajdą zatrudnienie na rynku pracy, 

w związku z czym nie należy oczekiwać tego rodzaju efektów a znaleźć 

rozwiązania „pośrednie”, umożliwiające osobom z niepełnosprawnością 

dalsze nabywanie kompetencji bądź pracę w ograniczonym zakresie. 

Ponadto, konieczne jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej 

osób z niepełnosprawnością, w tym stwarzanie miejsc, w których osoby 

z niepełnosprawnością mogłyby się realizować, np. w formie wolontariatu 

albo innej formie pozwalającej zaktywizować się społecznie. Zmiany 

dążące do zwiększenia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami są 

już zauważalne, jednakże wymagany jest większy zakres działań, 

a trudnością w tym zakresie jest fakt, iż jest to proces długotrwały, 

wymagający czasu i nakładów finansowych. 

Źródło: Opracowanie własne EU-Consult. 

Na podstawie dokonanej analizy materiału badawczego oraz opracowanych wniosków końcowych, 

przygotowano również następujące rekomendacje dotyczące identyfikacji perspektyw rozwoju ZAZ 

działających w Województwie Mazowieckim oraz oceny możliwości tworzenia nowych podmiotów: 

 Kontynuacja dotychczasowych działań informacyjno-promocyjnych oraz rozszerzenie ich 

o dodatkową promocję o zasięgu co najmniej regionalnym (m.in. przygotowanie materiałów 

w formie ulotek lub broszur, które informowałyby o działalności Zakładów i znaczeniu 

w Województwie Mazowieckim, akcje promocyjne z udziałem pracowników 

z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ, kampanie społeczne itp.); 
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 Rozważenie możliwości dostosowania działań informacyjno-edukacyjnych do poszczególnych 

grup wiekowych potencjalnych odbiorców przekazywanych komunikatów; 

 Propagowanie i upowszechnianie informacji o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością, m.in. 

w instytucjach społecznych; 

 Propagowanie i wdrażanie działań zidentyfikowanych jako dobre praktyki; 

 Praktykowanie uczenia się przez porażkę, tj. analizę popełnionych błędów, wyciągnięcie 

wniosków i opracowanie działań zapobiegawczych; 

 Podjęcie działań mających na celu usprawnienie współpracy między JST i innymi podmiotami 

ekonomii społecznej, w tym określenie wzajemnych potrzeb, możliwości i celów; 

 Zlecanie ZAZ wykonywanie różnego typu zadań, przede wszystkim przez samorządy; 

 Wsparcie ZAZ ze strony PUP w zakresie pomocy w znalezieniu pracy dla osób 

z niepełnosprawnością; 

 Edukacja kierowników i pracowników ZAZ w zakresie przedsiębiorczości; 

 Systematyczna analiza rynku i dopasowywanie oferty oferowanych produktów i usług ZAZ do 

aktualnych potrzeb odbiorców w zakresie lokalnym i regionalnym; 

 Lokalna analiza sytuacji osób z niepełnosprawnością, tj. ich liczby, dysfunkcji i możliwości 

w zakresie potencjalnego zatrudnienia; 

 Rozszerzenie oferty miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, np. o funkcję tzw. asystenta 

zdrowienia czy inne stanowiska, które osoby z różnego typu dysfunkcjami mogłyby zajmować; 

 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu dopasowania miejsc pracy do potrzeb osób 

z niepełnosprawnością, co pozwoliłoby na rozszerzenie oferty dostępnych dla nich stanowisk; 

 Uwzględnienie sytuacji poszczególnych Zakładów w kontekście możliwości i zasadności 

tworzenia nowych podmiotów, tj. wzięcie pod uwagę stosunku działających lokalnie ZAZ do 

innych podmiotów związanych ze wsparciem osób z niepełnosprawnością; 

 Podjęcie działań uświadamiających, zarówno pracodawców, samorządy, jak i ogół 

społeczeństwa, na temat sytuacji i potrzeb osób z niepełnosprawnością, jak również ich 

możliwości, w tym jako potencjalnych pracowników. 

Badanie pokazało ponadto, że w celu umożliwienia dalszego rozwoju Zakładów niezbędne są zmiany 

w zasadach ich funkcjonowania Zakładów. Do najważniejszych kwestii należą: 

 Zwiększenie nakładów finansowych przeznaczanych na działalność Zakładów; 

 Zmiana wymogów dotyczących zatrudniania w ZAZ osób z niepełnosprawnością posiadających 

określony stopień i rodzaj niepełnosprawności; 

 Kontrola i zmiana warunków lokalowych części Zakładów; 

 Zmiana przepisów dotyczących możliwości wydatkowania dochodów własnych ZAZ. 

W trakcie panelu ekspertów wskazano ponadto na konieczność systemowych zmian dotyczących 

funkcjonowania ZAZ – przede wszystkim w zakresie zmiany postrzegania ich działalności nie jako 

dodatkowego wsparcia osób z niepełnosprawnością, ale realnej możliwości podjęcia przez nie 

zatrudnienia. Możliwość instytucjonalnego funkcjonowania ZAZ wyznaczają m.in. zapisy Białej księgi 

i model Krajowej Sieci Reintegracji (model KSR). Przewiduje się bowiem, że wdrożenie modelu KSR 
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pozwoli wzmocnić potencjał instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Wzmocnienie to 

nastąpi przede wszystkim w wyniku wprowadzenia w obszarze reintegracji społecznej oraz zawodowej 

nowego rodzaju usług, dzięki wspólnemu, ukierunkowanemu działaniu instytucji pomocy społecznej, 

podmiotów zatrudnienia socjalnego, a także instytucji rynku pracy, innych instytucji samorządowych 

i organizacji pozarządowych
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8. ANEKS 

8.1. Podsumowanie panelu ekspertów 

Panel ekspertów stanowił ostatni etap badań realizowanych w ramach projektu pn. Perspektywy 

Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie Województwa Mazowieckiego. Badanie 

przeprowadzono po zakończeniu wszystkich wcześniejszych badań i opracowaniu wstępnej wersji 

raportu.  

W panelu ekspertów wzięło udział 4 specjalistów, dobranych na podstawie dorobku naukowego 

i doświadczenia zawodowego związanego z tematyką ekonomii społecznej. Spotkanie zostało 

przeprowadzone w formie konferencji on-line. Rozmowę nagrano, a następnie poddano transkrypcji. 

Badanie składało się z 11 pytań. Przed każdym z nich omówione zostały wyniki i wnioski 

z przeprowadzonych wcześniej badań, tj. analizy danych zastanych, wywiadów pogłębionych IDI oraz 

wywiadów telefonicznych CATI. Eksperci, odnosząc się do przedstawionych wyników, proszeni byli 

o ustosunkowanie się do danego zagadnienia. 

Pytanie 1. Jakie czynniki decydują Państwa zdaniem o charakterze działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ZAZ? 

Ustosunkowując się do kwestii dotyczącej czynników wpływających na charakter działalności 

prowadzonej przez ZAZ wskazali na problem stereotypowego postrzegania możliwości zawodowych 

osób z niepełnosprawnością, przez co głównymi obszarami ich działalności jest gastronomia czy 

rękodzielnictwo, w dodatku zwykle na niższych stanowiskach. Brakuje natomiast spojrzenia, które 

pozwoliłoby dostrzec szanse zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w innych obszarach, zwłaszcza, 

że nie tylko osoby z niepełnosprawnością intelektualną są wykluczone z rynku pracy. Jak wskazał jeden 

z ekspertów, wciąż niewykorzystanym obszarem, w którym osoby z niepełnosprawnością mogłyby 

znaleźć zatrudnienie, jest obszar tzw. asystentów zdrowienia – osób, które po doświadczeniu kryzysu 

zdrowia psychicznego, zajmują się wsparciem osób trwających w kryzysie i ich bliskich.  

Wskazano również, że współczesna technologia mogłaby przyczynić się do zwiększenia różnorodności 

ofert pracy dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Jak podsumowuje jeden 

z badanych: 

 

Wymagałoby to jedynie […] analizy z jednej strony rynkowych potrzeb, bo to jest 

ważne dla funkcjonowania każdej organizacji chociażby w części gospodarczej, a 

z drugiej strony możliwości tych osób. Jeżeli zderzymy te dwie rzeczy, to wybranie 
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narzędzia pozwalającego osobie z jakąś dysfunkcją wykonywać prace 

niekoniecznie te najprostsze, niekoniecznie w rękodziele.  

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Zwrócono ponadto uwagę na konieczność systemowego podejścia do kwestii działalności ZAZ, tj. 

rozpatrzenie problemu nie tylko w skali lokalnej, ale również makroekonomicznej. Jak wskazał jeden z 

ekspertów: 

 

[…] jeżeli w makroekonomicznym układzie decydenci dojdą do wniosku, że ZAZ 

jest lepszą formą wspierania osób niepełnosprawnych niż świadczenie bez 

ekwiwalentne, no to wtedy będą te ZAZ faktycznie […] funkcjonowały. […] 

pierwszym czynnikiem, który determinuje charakter działalności gospodarczej 

prowadzonej przez ZAZ, będzie wsparcie idei jako takiej […] przez państwo. Czyli, 

jeśli będą w ogóle ZAZ działały, to znaczy, że taka jest wola ustawodawcy, który 

chce tworzyć możliwość zarobkowania tej grupy osób, która z uwagi na stan […] 

psychobiologiczny nie jest w stanie sobie tego zapewnić na otwartym rynku 

[pracy]. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Możliwość instytucjonalnego funkcjonowania ZAZ wyznaczają zapisy Białej księgi oraz, ogółem, model 

Krajowej Sieci Reintegracji (model KSR). Przewiduje się bowiem, że wdrożenie modelu KSR pozwoli 

wzmocnić potencjał instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Wzmocnienie to nastąpi 

przede wszystkim w wyniku wprowadzenia w obszarze reintegracji społecznej oraz zawodowej nowego 

rodzaju usług, dzięki wspólnemu, ukierunkowanemu działaniu instytucji pomocy społeczne, 

podmiotów zatrudnienia socjalnego, a także instytucji rynku pracy, innych instytucji samorządowych 

i organizacji pozarządowych. 

Pytanie 2. Z czego wynika według Państwa charakterystyka osób zatrudnionych w ZAZ? 

W trakcie badania wskazano, że charakterystyka osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w ZAZ 

wynika przede wszystkim na ustawowe wymogi określające, osoby z jakim stopniem 

niepełnosprawności i z jakim jej rodzajem mogą zostać podjąć pracę w ZAZ. Jak wskazuje ekspert: 

 

[…] ustawodawca mówi jakie grupy osób i jakie schorzenia, jaki stopień 

niepełnosprawności jest możliwy do objęcia przez działania ZAZ, bo to są też 

pieniądze publiczne, które idą na reintegrację zawodową, medyczną i społeczną 

takiej grupy osób. […] To co ustawodawca wskaże, te osoby, które ustawodawca 
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wskaże jako te, które mogą być zatrudnione w ZAZ i dla których ustawodawca 

przewidział środki na finansowanie ich miejsca w ZAZ. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Pytanie 3. Jakie czynniki Państwa zdaniem wpływają na skuteczność działań aktywizacji zawodowej? 

Jeśli chodzi o czynniki wpływające na skuteczność działań aktywizacyjnych ZAZ, respondenci 

wskazywali ponownie na problem systemowy dotyczący postrzegania osób z niepełnosprawnością 

przez potencjalnych pracodawców. Jak wskazano – często to nie po stronie osoby 

z niepełnosprawnością jest problem związany z niewystarczającą sprawnością w odniesieniu 

do wymagań wobec danego stanowiska, ale po stronie przedsiębiorców. Jeden z ekspertów podkreślił: 

 

[…] póki nie będzie systemowych działań skierowanych do pracodawców, tak, 

żeby obniżyć ich poziom lęku przed nieznanym, strachu przed 

niepełnosprawnością, to wszystkie działania ZAZ będą naprawdę skazane na […] 

mozolne wspinanie się pod górę. […] być może jakieś działania ZAZ też powinny 

dotyczyć nie […] samych pracowników, ale też potencjalnych pracodawców. […] 

z doświadczenia wiem, że praca z pracodawcami jest taką rzeczą, która pozwala 

przełamać barierę. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Wskazano na konieczność podjęcia działań uświadamiających pracodawców, tak, by byli oni świadomi, 

że na rynku pracy znajdują się osoby z niepełnosprawnością, które są w stanie wykonywać swoje 

zadania tak, jak osoby pełnosprawne. Działania te powinny iść w parze z finansowaniem miejsc pracy 

osób z niepełnosprawnością, ponieważ, jak wskazał jeden z ekspertów, samo finansowanie: 

 

 […] może powodować sytuacje trochę idącą w stronę, że tworzymy miejsca pracy, 

bo mamy finansowanie. Finansowanie się kończy i miejsca pracy osoby 

niepełnosprawne mogą wtedy tracić. Połączyłbym te dwa wsparcia. […] 

I faktycznie tutaj rola samych ZAZ jest nie do przecenienia, żeby pokazywali 

swoich pracowników czy osoby, z którymi współpracują, jako wartościowych 

pracowników. 

Źródło: Panel ekspertów. 
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Konieczna jest jednak popularyzacja i upowszechnianie informacji o zatrudnianiu osób  

z niepełnosprawnością nie tylko wśród przedsiębiorców, ale również wśród samych osób  

z niepełnosprawnością. Niezbędne jest zdiagnozowanie ich sytuacji i barier, związanych często  

z obawami przed możliwością podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

Pytanie 4. Jakie czynniki według Państwa wpływają na potencjał działających ZAZ w kontekście 

produktów i usług ZAZ oraz ich dostosowania do potrzeb rynkowych? 

Jak wskazali eksperci, ZAZ powinny być kierowane przez osoby przedsiębiorcze. Nierzadko brakuje 

bowiem rozeznania lokalnego odnośnie osób niepełnosprawnych, ich możliwości i ograniczeń, a także 

zapotrzebowania rynkowego – diagnoza taka powinna poprzedzać i w dużym stopniu determinować 

wybór rodzaju działalności. 

Ponadto, konieczna jest ścisła współpraca z JST. Jak wskazano, samorząd powinien zlecać potrzebne 

do wykonania zadania właśnie ZAZ: 

 

[…] jeśli bardziej ZAZ wchodziłyby we współpracę z samorządowcami, a może 

odwrotnie właśnie – samorządowcy widzieliby potrzebę, aby jednak osoby 

niepełnosprawne zazwyczaj z ich terenu, czyli ich mieszkańcy niepełnosprawni 

mogliby wykonywać zadania, które są ważne i potrzebne na potrzeby gminy, to 

[…] nie tworzylibyśmy takiego sztucznego właśnie ,,robienia rzeczy”. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Osobom z niepełnosprawnością zlecano by wówczas zadania faktycznie potrzebne, które mogłyby 

dotyczyć m.in. prac ogrodniczych czy porządkowych, usług sprzątających itp., nie tworzono  

by natomiast w sposób sztuczny miejsc pracy, byleby tylko zapewnić zajęcie osobom  

z niepełnosprawnością. 

Wskazano również, że przede wszystkim potrzebna jest zmiana w mentalności społeczeństwa, a przede 

wszystkim w instytucjach, które otaczają podmioty zatrudnienia socjalnego. Jak podkreślał jeden 

z badanych: 

 

Tego nie da się zrobić w postaci nakazów ustawowego czy rozporządzenia, ale 

zmiana tej mentalności powinna się rozpocząć kolokwialnie mówiąc od 

przedszkola. Czyli pokazywać wszystkim po drodze, że osoba niepełnosprawna 

może funkcjonować zgodnie z ograniczeniami. I funkcjonuje tak samo jak my. 

Źródło: Panel ekspertów. 
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Potrzeba pracodawców, którzy społeczną odpowiedzialność biznesu realizowali by w praktyce, a nie 

jedynie w deklaracjach.  

Pytanie 5. Które czynniki Państwa zdaniem mają najsilniejszy wpływ na perspektywy rozwoju 

działających ZAZ, a które najmocniej ograniczają perspektywy ich rozwoju i dlaczego? 

Wskazując na czynniki w najsilniejszy sposób wpływające na perspektywy rozwoju funkcjonujących ZAZ 

eksperci podkreślali, że kwestia finansowa, choć niezwykle istotna, nie jest w stanie sama z siebie 

zapewnić skutecznego rozwoju Zakładów. Najpierw powinno się zidentyfikować najistotniejsze 

problemy, na które oferta ma odpowiadać, a nie odwrotnie. To nie styl finansowania powinien 

determinować to, jaką pomoc można zaoferować, ale istniejące potrzeby powinny ukierunkowywać 

dofinansowywanie.  

Niezbędne jest również wsparcie edukacyjne skierowane do osób kierujących Zakładami  

czy pracujących w ZAZ. Jak wskazano: 

 

[…] sami pracownicy ZAZ-ów potrzebują […] wsparcia rozwojowego, mentalnego, 

jak oni mają myśleć o tym aktywizowaniu osób niepełnosprawnych. […] Mam 

wrażenie, że brakuje im kompetencji, może z zabiegania, ale też z zaniedbania 

przez zleceniodawców. Takich kompetencji dotyczących nowoczesnej integracji 

osób niepełnosprawnych i nowoczesnej pomocy. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Ponadto zaznaczano, że potrzebne jest uelastycznienie przepisów. 

Pytanie 6. Jakie czynniki decydują według Państwa o zakresie współpracy funkcjonujących ZAZ  

z jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii 

społecznej? 

Na poziom współpracy ZAZ z innymi podmiotami wpływa, jak podkreślano, przede wszystkim 

świadomość, że istnieje możliwość i chęć podjęcia różnego rodzaju współdziałania. Problemem,  

z którego wynika niewielki zakres tej współpracy, jest niewystarczająca lub nieistniejąca wcale 

komunikacja. Jak wskazał jeden z ekspertów: 

 

[…] największą barierą jest to, że przedsiębiorcy po prostu nie wiedzą, że można z 

ZAZ współpracować, że można myśleć o swoim biznesie w kontekście zatrudniania 

osób niepełnosprawnych, że można planować pewne rozwiązania biorąc pod 

uwagę osoby niepełnosprawne już na samym początku. […] wracamy do takiego 

może działania komunikacyjnego ze strony samorządów. Bo być może wtedy te 
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kwestie obciążeń samorządów finansowe nie będą aż takie dotkliwe. Bo […] już 

na etapie funkcjonowania ZAZ przecież może się włączać biznes, tak? Bo dlaczego 

ja, prowadząc jakiś biznes, nie mogłabym refundować części działalności ZAZ po 

to, żeby przygotowywano tam dla mnie pracowników. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Działania takie byłyby korzystne dla wszystkich stron zainteresowanych – i dla osób  

z niepełnosprawnością, które miałyby możliwość podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy,  

dla samorządów, które zostałby z znacznym stopniu odciążone, jak i dla pracodawców, którzy, 

realizując ideę społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotowywaliby równocześnie swoich 

przyszłych pracowników. 

Niezbędne jest również wzmocnienie działań promocyjnych, nie tylko jednak poprzez reklamę,  

ale przede wszystkim poprzez upowszechnianie dobrych praktyk i włączanie osób 

z niepełnosprawnością w z planowane działania. Jak wskazano: 

 

[…] za mało komunikujemy się, reklamujemy, mówimy o tym tak otwarcie, co 

możemy. Ponieważ z jednej strony pracodawcy, jeśli chodzi o różnego rodzaju 

przedsiębiorstwa, firmy mają problem z pracownikami […] i ich poszukują, nie 

wiedząc, że obok jest pracownik, który by mógł pewne czynności spokojnie 

zrealizować w jego firmie. I to samo dotyczy samorządów. Mają ZAZ 

niejednokrotnie a nie wiedzą, że ten ZAZ mógłby bardzo wiele różnych zadań 

zrealizować 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Pytanie 7. Czy mogą Państwo wskazać obszary, w których współpraca ZAZ z reintegracyjnymi 

podmiotami ekonomii społecznej nie przyniosła pożądanych rezultatów, a jeśli tak, to jakie to 

obszary i dlaczego współpraca nie zakończyła się sukcesem? 

W tej części badania eksperci nie mieli większych uwag. Wyrażali natomiast zdziwienie, że, zgodnie z 

wynikami przeprowadzonych badań, respondenci nie wskazywali obszarów, w których współpraca ZAZ 

z reintegracyjnymi PES nie przyniosła pożądanych rezultatów. Jak podkreślił jeden z ekspertów, być 

może nie mogło być innych odpowiedzi, ponieważ to MCPS w głównej mierze finansuje działalność 

Zakładów. 

Pytanie 8. Jakie mogą Państwo wskazać dobre praktyki dotyczące współpracy ZAZ z reintegracyjnymi 

podmiotami ekonomii społecznej? 
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W pytaniu o dobre praktyki w zakresie współpracy Zakładów z reintegracyjnymi PES, eksperci 

ponownie wskazywali na systemowe problemy związane z funkcjonowaniem ZAZ. Jak zauważono, 

brakuje – począwszy od najwcześniejszych lat – edukacji w zakresie działania państwa i roli, jaką ma 

ono do odegrania w życiu społeczeństwa. Brakuje świadomości istnienia i potrzeb osób  

z niepełnosprawnością, jak również poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za ich los.  

 

My od szkoły podstawowej nie uczymy bycia obywatelem i co to znaczy 

funkcjonowanie państwa. W momencie jakbyśmy mieli prawidłowo budowane to 

co kiedyś było nazywane jako wstęp do państwa i polityki czy podobne rzeczy. 

Gdyby dzieci od samego początku były uczone tego, że są określone segmenty na 

rynku pracy, że są określone segmenty klientów, że są ludzie, którzy mają pewne 

dysfunkcje, że należy im się szacunek, wsparcie […]. I wtedy jakby była szansa na 

zbiorowe myślenie kategorią […] jedności całego państwa. […] Brakuje […] 

systemowego pokazywania problemu integracji osób niepełnosprawnych w 

procesie oświatowym od najwcześniejszych lat.  

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Wskazano także na niewidoczność niepełnosprawności w życiu społecznym. Osoby  

z niepełnosprawnością są często zamknięte na świat zewnętrzny, nie wychodzą z domów, wskutek 

czego ich potrzeby są często niedostrzegane. Prognozy demograficzne wskazują natomiast, że osób 

z niepełnosprawnością będzie coraz więcej, konieczne jest więc uświadamianie potrzeb i problemów 

w tym zakresie, jak również świadomość, że każdy może okazać pomoc i wsparcie. 

Kolejnym z dostrzeżonych przez ekspertów problemów systemowych było częste zmienianie nazw 

 i logo różnego typu instytucji społecznych, bez zmiany systemu działania. Powoduje to chaos, a nie 

rozwiązuje narastających i zmieniających się z czasem problemów. Jak podkreślono: 

 

I pytanie czy to jest na pewno dobra droga. Czy wymiana tabliczek  

i przygotowywanie kolejnych ustaw i rozporządzeń to jest droga rozwiązująca 

problemy, czy to jest droga, którą idziemy, bo ona jest najprostsza. […] zamiast 

zmieniać tabliczki, [powinno się] dostosowywać działanie do zmieniających się 

bardzo szybko potrzeb osób i osób niepełnosprawnych też. Świat się tak szybko 

zmienia, że nie możemy bazować na tym czego nauczyliśmy się […] 10 lat temu 

czy wcześniej, bo to przestaje być aktualne. 

Źródło: Panel ekspertów. 
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Wskazywano również, że problem stanowi zamknięcie się ZAZ na współpracę, czy też brak 

zainteresowania bądź świadomości możliwości jej podjęcia. Jak zauważono: 

 

Moja fundacja ma punkty konsultacyjne właściwie we wszystkich 

województwach. […] nigdy nie dostaliśmy z żadnego województwa, również z 

Mazowsza, […] żadnej informacji od ZAZ. To też świadczy o tym, że to jest trochę 

zamknięty krąg.   

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Pytanie 9. Jaka jest Państwa zdaniem geneza barier i problemów utrudniających powstawanie 

nowych ZAZ? 

Odnosząc się do wyników badań dotyczących genezy barier i problemów utrudniających powstawanie 

nowych Zakładów, wskazywano, że trudność w określeniu swojego zdania przez respondentów  

i udzielanie odpowiedzi typu: ,,nie wiem” bądź ,,trudno powiedzieć”, wynikała zapewne z niechęci do 

podjęcia konkretnych działań, które są konsekwencją jasnego ustosunkowania się do danego 

problemu. Jak podkreślił jeden z ekspertów: 

 

[…] to ,,nie wiem” wynikało z tego, że nie umiemy stanąć przed problemem, 

zdefiniować go, nazwać i znaleźć drogi wyjścia. Łatwiej jest coś ominąć, nie 

zauważyć, niż podjąć jakiekolwiek działanie. I dla mnie największą barierą jest to, 

że nam się często nie chce chcieć, nie potrafimy sobie sformułować celu, do 

którego dążymy. I jakby ta motywacja przedsiębiorcza cechuje pewną grupę osób, 

ale zdecydowanie za niską w stosunku do potrzeb.   

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Ponownie podkreślano również barierę, jaką jest brak przedsiębiorczości w działaniu, przy określaniu 

możliwości i potencjału ZAZ. Wskazano także, że w badaniach niejednokrotnie podkreślano problem, 

jakim jest skomplikowanie procedur administracyjnych związanych z zakładaniem ZAZ. Nie pojawiały 

się jednak odpowiedzi wskazujące na kwestię monitorowania działalności Zakładów, która, jak 

podkreślił jeden z ekspertów, powinna dominować w przypadku tak specyficznej instytucji: 

 

Powinny być wymagania stawiane przed tymi, którzy chcą taką działalność 

rozpoczynać. Natomiast moim zdaniem… tu się nie pojawił się problem z 

nadzorem, monitorowaniem działalności. Bo ja bym jednak położył inny nacisk. 
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Nie stawiałbym dużych barier w rozpoczynaniu natomiast bardzo pilnie 

monitorując prowadzenie takiej działalności ze względu na to, że mamy do 

czynienia z ludźmi, którzy mają specjalne potrzeby. Ludzi trzeba tutaj znaleźć,  

a współpraca i wsparcie jednostki czy organizacji jest cechą biznesu. Nie da się 

prowadzić działalności, biznesu w oderwaniu. Uzależnienie [od wsparcia 

finansowego i pomocy] nie jest dobre, natomiast to, że jest wsparcie z drugiej 

strony, czy jest wymóg współpracy, to uważam, że to nie jest bariera.  

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Wskazywano również rolę samorządów we wsparciu powstawania i działania ZAZ oraz na konieczność 

uświadamiania tych podmiotów o roli ZAZ w systemie ekonomii społecznej. Brakuje ponadto lokalnej 

diagnozy o sytuacji osób z niepełnosprawnością, co mogłoby przyczynić się do podjęcia przez 

samorządy odpowiednich działań. 

 

Natomiast taka inwestycja w ZAZ wiąże się z daleko posuniętym wsparciem i to 

na długie lata. I nie zawsze samorządowcy rozumieją specyfikę i to jak dana 

instytucja z zakresu pomocy społecznej [funkcjonuje], samorządowcy się tego 

boją i tych instytucji związanych z pomocą społeczną. Bo ona zawsze obciąża 

budżet samorządu, szczególnie teraz. Więc jeśli to nie jest zadanie, które ma być 

wykonywane przez dany samorząd obligatoryjnym, to samorządy bardzo często 

nie podejmują takiego wyzwania. współpraca i ta kwestia uświadamiania. I jeśli 

będziemy mieć dobrą diagnozę, że mamy określoną liczę osób 

niepełnosprawnych, które mogłyby przez ZAZ właśnie wrócić na rynek pracy to 

wówczas jest szansa, że samorządy podejmą się takiego po prostu wyzwania.  

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Pytanie 10. Jakie według Państwa trudności związane są z wdrażaniem wypracowanych 

rekomendacji? W jaki sposób należy przeciwdziałać tym trudnościom? 

Odnosząc się do trudności związanych z wdrażaniem wypracowanych rekomendacji, wskazano raz 

jeszcze problem zbyt dużej zmienności otoczenia instytucjonalnego ZAZ, która jest nierzadko 

konsekwencją zmian polityki państwowej. Jak podkreślono, instytucje takie jak ZAZ potrzebują stałości 

ekosystemu i możliwości rozeznania się w nim, a ciągłe zmiany wprowadzają jedynie chaos i zamęt, nie 

dając poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa. 

Pytanie 11. Jakie rekomendacje mogliby Państwo jeszcze dodać odnośnie perspektyw rozwoju ZAZ 

w Województwie Mazowieckim i możliwości tworzenia nowych? 
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Poproszeni o wskazanie dodatkowych rekomendacji dotyczących perspektyw rozwoju Mazowieckich 

ZAZ i możliwości tworzenia nowych, eksperci przywołali się na model uczenia się przez porażkę, a nie 

tylko przez upowszechnianie dobrych praktyk. Jak zaznaczono, pokazywanie porażki, identyfikacja 

czynników, które zadecydowały o jej zaistnieniu i analiza w kontekście potencjalnego przyszłego 

przeciwdziałania, jest korzystną praktyką, dzięki której porażka staje się lekcją. 

Ponownie wskazano również na konieczność podjęcia współpracy międzysektorowej i wymiany 

dobrych i ,,złych” praktyk między samorządami, instytucjami prywatnymi i organizacjami 

pozarządowymi. Ponownie wskazano również na wykorzystanie modelu Krajowej Sieci Reintegracji. 

Podkreślano ponadto znaczenie PUP dla rozwoju Zakładów. Jak wskazano: 

 

[…] kluczem do sukcesu jest to, jak PUP będą promować pracowników aktywności 

zawodowej. Bo przecież celem ZAZ jest to, aby ten pracownik na tym [otwartym] 

rynku pracy się znalazł. […] PUP, WUP mają na to środki, aby takiego trenera, 

pomagającego szczególnie na początku zatrudnienia w przedsiębiorstwie, 

dostarczyć. Bo wówczas jest szansa, że ta osoba nie tylko [nie] utknie, bo bardzo 

często widzimy w wielu ZAZ, że on tylko się zatrzymał na ZAZ, a boi otwartego 

rynku pracy, [tego,] jak on sobie da radę właśnie u pracodawcy w 

przedsiębiorstwie.  

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Wskazano również, że instytucją, od której powinno się rozpocząć współpracę, jest centrum polityki 

społecznej, która ,,nadaje ton”, jeśli chodzi o kwestię promocji Zakładów. Taka kooperacja powinna 

jednak zostać sformalizowana poprzez podpisanie różnego typu list intencyjnych między 

poszczególnymi instytucjami i samorządem. W innym przypadku bowiem, ilość problemów, które 

napotykają poszczególne instytucje, w tym ZAZ, zagłuszą potrzebę reklamy i rozwoju. Jak podkreślono: 

 

ZAZ […] codziennie zmagają się z setkami problemów. I po prostu zazwyczaj 

brakuje czasu i świadomości, że można by było gdzieś wyjść na zewnątrz 

zareklamować się, poszukać tego wsparcia i możliwości rozwoju. 

Źródło: Panel ekspertów. 

 

Kolejną z rekomendacji specjalistów było faktyczne, a nie jedynie deklaratywne wdrożenie 

odpowiedzialności biznesu. 
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8.2. Wzory narzędzi badawczych 

8.2.1. Scenariusz wywiadu pogłębionego86 

Dzień dobry, 

 

Nazywam się … i jestem przedstawicielem firmy EU-CONSULT z siedzibą w Gdańsku. Na zlecenie 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie reprezentowana przeze mnie firma 

przeprowadza badanie pn. Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie 

Województwa Mazowieckiego. Celem badania jest identyfikacja perspektyw rozwoju zakładów 

aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie Mazowieckim oraz ocena możliwości 

tworzenia nowych. 

 

W związku z tym, że został(a) Pan(i) wytypowany(a) do udziału w badaniu, serdecznie proszę 

o udzielenie szczerych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadane w trakcie wywiadu pytania. 

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych 

zestawień. 

 

Przewidywany czas badania: ok. 30-40 minut. 

 

Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagrywanie rozmowy? Nagranie posłuży wyłącznie do sporządzenia 

transkrypcji, która zostanie wykorzystana przez członków Zespołu Badawczego na potrzeby 

przygotowania raportu z badania. Wszystkie wyrażone opinie, jeśli zostaną wykorzystane 

do sporządzenia raportu, zostaną zanonimizowane i przedstawione bez możliwości przypisania 

wypowiedzi do konkretnej osoby. Nagranie nie będzie udostępniane osobom trzecim. (Jeśli 

nie wyraża Pan(i)zgody na nagrywanie, będą prowadził/a notatki z rozmowy). 

1. Na początku chciał(a)bym, aby wypowiedział/a się Pan/i na temat prowadzonej przez Państwa 

działalności gospodarczej. Czym się Państwo zajmują, co Państwo produkują, jakie usługi 

oferują? 

                                                           
86 Niektóre informacje zostały przekazane Wykonawcy w formie pisemnej. Poniższy scenariusz sporządzony został jednak przy 
założeniu, iż być może nie uda się uzyskać danych w formie pisemnej. W przypadku pozyskania takich danych, niektóre pytania 
nie zostały zadane respondentowi. 
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2. Co sprawiło, że zajmują się Państwo akurat taką działalnością gospodarczą? 

3. Od kiedy prowadzą Państwo działalność? Czy można podzielić okres istnienia Państwa zakładu 

aktywności zawodowej na pewne charakterystyczne etapy, a jeśli tak, to na jakie? 

4. Jakie źródła finansowania wykorzystano w celu zapoczątkowania działalności Państwa zakładu 

aktywności zawodowej? 

5. Jakie źródła wykorzystywane są w celu finansowania bieżących działań Państwa zakładu 

aktywności zawodowej? 

6. Ile osób Państwo łącznie zatrudniają? 

 Ile jest wśród tych osób mężczyzn, a ile kobiet? Dlaczego wśród Państwa pracowników 

dominują kobiety/mężczyźni [w zależności od odpowiedzi respondenta]? 

 Ile jest wśród Państwa pracowników osób o lekkim stopniu niepełnosprawności, ile 

o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a ile o znacznym stopniu 

niepełnosprawności? Dlaczego wśród Państwa pracowników dominują osoby 

o lekkim/umiarkowanym/znacznym stopniu niepełnosprawności [w zależności od 

odpowiedzi respondenta]? 

 Ile jest wśród Państwa pracowników osób w przedziale wieku do 24 lat, ile w przedziale 

25-34 lata, ile w przedziale 35-44 lata, ile w przedziale 45-54 lata, a ile w wieku 55 lat 

i więcej? Dlaczego wśród Państwa pracowników dominują osoby w przedziale wieku do 

24 lat/25-34 lata/35-44 lata/45-54 lata/ 55 lat i więcej [w zależności od odpowiedzi 

respondenta]? 

 Ilu jest wśród Państwa pracowników osób z wykształceniem podstawowym (w tym 

gimnazjalnym), ile osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, ile osób 

z wykształceniem średnich technicznym, ile ze średnim ogólnym, a ile z wyższym? 

Dlaczego wśród Państwa pracowników dominują osoby z wykształceniem 

podstawowym /zasadniczym zawodowym /średnim technicznym /średnim ogólnym/ 

wyższym? 

7. Jak ocenia Pan/i skuteczność realizowanych przez Państwa działań aktywizacji zawodowej? 

Odpowiedź proszę uzasadnić. 

8. Jakie czynniki ułatwiają Państwu realizację działań aktywizacji zawodowej, a jakie utrudniają 

realizację tych działań? Proszę wziąć pod uwagę zarówno czynniki wewnętrzne, jak 

i zewnętrzne. 

9. Jak ocenia Pan/i potencjał Państwa zakładu aktywności zawodowej, jeśli chodzi o możliwość 

dostarczania produktów i usług oraz ich dostosowania do potrzeb rynkowych? 



 

106 | S t r o n a  
 

10. Jakie czynniki wpływają pozytywnie na potencjał Państwa zakładu aktywności zawodowej, jeśli 

chodzi o możliwość dostarczania produktów i usług oraz ich dostosowania do potrzeb 

rynkowych? A jakie czynniki wpływają w tym zakresie negatywnie? Które czynniki mają Pana/i 

zdaniem największy wpływ? Dlaczego akurat te czynniki 

11. Jakie kierunki rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej Pan/i dostrzega, biorąc pod 

uwagę sytuację społeczno-gospodarczą regionu? 

12. Jakiego rodzaju wsparcie musieliby Państwo otrzymać, aby zapewnić Państwu możliwość 

rozwijania działalności? 

13. Jakie perspektywy rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej Pan/i dostrzega, jeśli 

chodzi o sytuację ekonomiczną, prawną, kadrową i lokalową? 

14. Jakie perspektywy rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej Pan/i dostrzega, jeśli 

chodzi o wykorzystywane rodzaje i formy promocji? 

15. Jakie perspektywy rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej Pan/i dostrzega, jeśli 

chodzi o poprawę rozpoznawalności Państwa zakładu aktywności zawodowej w regionie? 

16. Jakie perspektywy rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej Pan/i dostrzega, jeśli 

chodzi o poprawę skuteczności aktywności zawodowej? 

17. Które ze wskazanych przez Pana/ią czynniki najbardziej przyczyniają się do poprawy perspektyw 

rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej, a które czynniki w największym stopniu 

ograniczają perspektywy rozwoju Państwa zakładu aktywności zawodowej? Dlaczego wskazał/a 

Pan/i akurat te czynniki? 

18. W jakim zakresie współpracują Państwo z jednostkami samorządu terytorialnego, w jakim 

z sektorem prywatnym, a w jakim z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej? 

19. Dlaczego współpracują Państwo z jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem 

prywatnym i ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej akurat w tych obszarach? Dlaczego 

Państwa współpraca nie dotyczy innych obszarów? 

20. Jakie potrzeby zgłasza samorząd terytorialny, jeśli chodzi o funkcjonowanie Państwa zakładu 

aktywności zawodowej? 

21. Jak ocenia Pan/i Państwa doświadczenia we współpracy z reintegracyjnymi podmiotami 

ekonomii społecznej? Proszę uzasadnić odpowiedź. 
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22. Czy dostrzega Pan/i obszary, w których Państwa współpraca z reintegracyjnymi podmiotami 

ekonomii społecznej nie przyniosła pożądanych rezultatów? Jeśli tak, to jakie to obszary 

i dlaczego współpraca nie zakończyła się sukcesem? 

23. Dobre praktyki to nietypowe, wyjątkowo skuteczne i możliwe do powielenia rozwiązania. Jakie 

dobre praktyki dotyczące współpracy z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej 

wypracował Państwa zakład aktywności zawodowej? 

24. Jak ocenia Pan/i zasoby finansowe i lokalowe, w tym aktualne środki przeznaczone na 

reintegrację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością przewidziane w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego? Odpowiedź proszę uzasadnić. 

25. Jakie bariery i problemy utrudniają, w Pana/i odczuciu, powstawanie nowych zakładów 

aktywności zawodowej? 

26. Jakie są źródła barier i problemów, które Pan/i wskazał/a? Dlaczego te problemy występują? 

27. Jakie działania należałoby podjąć, aby poprawić perspektywy rozwoju zakładów aktywności 

zawodowej na terenie Województwa Mazowieckiego? 

28. Jakie trudności mogą pojawić się w przypadku, gdyby wdrożono zaproponowane przez Pana/ią 

działania? W jaki sposób można by było tym trudnościom przeciwdziałać? 

29. Czy jest coś, co chciał(a)by Pan/i dodać na koniec naszej rozmowy? 

To były już wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. 

 

8.2.2. Kwestionariusz badania CATI87 

Dzień dobry, 

 

Nazywam się … i jestem przedstawicielem firmy EU-CONSULT z siedzibą w Gdańsku. Na zlecenie 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie reprezentowana przeze mnie firma 

przeprowadza badanie pn. Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie 

Województwa Mazowieckiego. Celem badania jest identyfikacja perspektyw rozwoju zakładów 

                                                           
87 Poniższy kwestionariusz skierowany był do wszystkich grup respondentów objętych badaniem CATI. Respondentom 
zadawano te same pytania, aby zapewnić możliwość porównywania wyników. W sytuacji, gdy dane pytanie miało zostać 
zadane wyłącznie określonej grupie respondentów, zostało to zaznaczone w jego treści. 
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aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie Mazowieckim oraz ocena możliwości 

tworzenia nowych. 

 

W związku z tym, że został(a) Pan(i) wytypowany(a) do udziału w badaniu, serdecznie proszę 

o udzielenie szczerych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadane w trakcie wywiadu pytania. 

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane będą wyłącznie w postaci zbiorczych 

zestawień. 

 

Przewidywany czas badania: ok. 20 minut. 

1. Jak ocenia Pan/i skuteczność działań aktywizacji zawodowej realizowanych przez zakłady 

aktywności zawodowej z Województwa Mazowieckiego? Proszę o dokonanie oceny w skali 

od 1 do 5, gdzie 1 oznacza „zdecydowanie źle”, a 5 „zdecydowanie dobrze”. 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

f) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> przejście do pytania 3 

2. Dlaczego ocenił/a tak Pan/i skuteczność działań aktywizacji zawodowej realizowanych przez 

zakłady aktywności zawodowej z Województwa Mazowieckiego? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

3. W jakim stopniu, Pana/i zdaniem, produkty i usługi oferowane przez zakłady aktywności 

zawodowej dostosowane są do potrzeb rynkowych? 

a) Bardzo małym 

b) Raczej małym 

c) Raczej dużym 

d) Bardzo dużym 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 
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4. W jakich kierunkach powinny rozwijać się zakłady aktywności zawodowej z obszaru 

Województwa Mazowieckiego, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą regionu? 

Proszę wskazać do 3 kierunków rozwoju, które uważa Pan/i za kluczowe. (pytanie otwarte). 

a) … 

b) … 

c) … 

5. Jak ocenia Pan/i współpracę Państwa podmiotu z zakładami aktywności zawodowej? 

a) Zdecydowanie źle 

b) Raczej źle 

c) Raczej dobrze 

d) Zdecydowanie dobrze 

e) Nie współpracujemy w ogóle z zakładami aktywności zawodowej 

f) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> przejście do pytania 10 

Pytania 6-8 zostaną zadane respondentom, którzy w pytaniu 5 wskazali odpowiedź „a”, „b”, „c” 

albo „d”. 

6. W jakich obszarach współpracują Państwo z zakładami aktywności zawodowej? (pytanie 

otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

7. Dlaczego ocenił/a Pan/i współpracę Państwa podmiotu z zakładami aktywności zawodowej 

<odpowiedź wskazana przez respondenta w pytaniu 5>? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

8. Dobre praktyki to nietypowe, wyjątkowo skuteczne i możliwe do powielenia rozwiązania. 

Jakie dobre praktyki dotyczące współpracy z zakładami aktywności zawodowej Państwo 

wypracowali? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
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Pytanie zostanie zadane respondentom, którzy w pytaniu 5 wskazali odpowiedź „e”. 

9. Dlaczego nie współpracują Państwo z zakładami aktywności zawodowej? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Pytanie tylko do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

10. Czy uważa Pan/i, iż na terenie Państwa powiatu należałoby utworzyć zakład aktywności 

zawodowej? 

a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie 

c) Raczej tak 

d) Zdecydowanie tak 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) -> przejście do pytania 13 

Pytanie zostanie zadane respondentom, którzy w pytaniu 10 wskazali odpowiedź „a” albo „b”. 

11. Dlaczego uważa Pan/i, że na terenie Państwa powiatu nie powinien zostać utworzony zakład 

aktywności zawodowej? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Pytanie zostanie zadane respondentom, którzy w pytaniu 10 wskazali odpowiedź „c” albo „d”. 

12. Dlaczego uważa Pan/i, że na terenie Państwa powiatu powinien zostać utworzony zakład 

aktywności zawodowej? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Pytanie tylko do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. 

13. Czy zasoby, którymi dysponuje Państwa jednostka samorządu terytorialnego umożliwiają 

utworzenie zakładu aktywności zawodowej? 
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a) Zdecydowanie nie 

b) Raczej nie 

c) Raczej tak 

d) Zdecydowanie tak 

e) Trudno powiedzieć (nie czytać) 

14. Jakie bariery i problemy w tworzeniu nowych zakładów aktywności zawodowej Pan/i 

dostrzega? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

15. Jakie są źródła barier i problemów, które Pan/i wskazał/a? Dlaczego te problemy występują? 

(pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

16. Jakie działania, Pana/i zdaniem, należy podjąć w celu poprawy perspektyw rozwoju zakładów 

aktywności zawodowej na terenie Województwa Mazowieckiego? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

17. Czy jest coś, co chciał(a)by Pan/i dodać na koniec naszej rozmowy? (pytanie otwarte). 

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 

To były już wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. 
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8.2.3. Scenariusz panelu ekspertów88 

Dzień dobry, 

 

Nazywam się … i jestem przedstawicielem firmy EU-CONSULT z siedzibą w Gdańsku. Na zlecenie 

Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie reprezentowana przeze mnie firma 

przeprowadza badanie pn. Perspektywy Rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej na terenie 

Województwa Mazowieckiego. Celem badania jest identyfikacja perspektyw rozwoju zakładów 

aktywności zawodowej funkcjonujących w Województwie Mazowieckim oraz ocena możliwości 

tworzenia nowych. 

 

W związku z Państwa uczestnictwem w ramach niniejszego panelu ekspertów, serdecznie proszę 

o udzielenie szczerych oraz wyczerpujących odpowiedzi na zadane w trakcie badania pytania. 

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki prezentowane posłużą wyłącznie do skorygowania wniosków 

i płynących z nich rekomendacji, zawartych w przedstawionym Państwu raporcie. 

 

Czy wyrażają Państwo zgodę na nagrywanie rozmowy? Nagranie posłuży wyłącznie do sporządzenia 

transkrypcji, która zostanie wykorzystana przez członków Zespołu Badawczego na potrzeby korekty 

raportu z badania. Nagranie nie będzie udostępniane osobom trzecim i sporządzane jest wyłącznie 

w celach dokumentacyjnych. (Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie, będą prowadził/a 

notatki z rozmowy). 

Przewidywany czas badania: ok. 60-90 minut. 

1.  Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 1. 

Jakie czynniki decydują Państwa zdaniem o charakterze działalności gospodarczej prowadzonej przez 

zakłady aktywności zawodowej? 

2. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 2. 

                                                           
88 W przypadku panelu ekspertów skonstruowanie scenariusza badania możliwe było dopiero po tym, jak członkowie Zespołu 
Badawczego przeprowadzili analizę wyników pozostałych badań. Jest to związane z faktem, iż w scenariuszu panelu 
ekspertów konieczne jest odwoływanie się do konkretnych wyników, zidentyfikowanych barier i problemów. W związku z 
tym zaprezentowana w ofercie wstępna wersja scenariusza panelu ekspertów może się nieznacznie różnić od poniższej. 
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Z czego wynika według Państwa charakterystyka osób zatrudnionych w ZAZ? 

3. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 3. 

Jakie czynniki Państwa zdaniem wpływają na skuteczność działań aktywizacji zawodowej? 

4. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 4. 

Jakie czynniki według Państwa wpływają na potencjał działających ZAZ w kontekście produktów i usług 

ZAZ oraz ich dostosowania do potrzeb rynkowych? 

5. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 5. 

Które czynniki Państwa zdaniem mają najsilniejszy wpływ na perspektywy rozwoju działających 

ZAZ, a które najmocniej ograniczają perspektywy ich rozwoju i dlaczego? 

6. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 6. 

Jakie czynniki decydują według Państwa o zakresie współpracy funkcjonujących ZAZ 

z jednostkami samorządu terytorialnego i sektorem prywatnym, ośrodkami wsparcia ekonomii 

społecznej? 

7. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 7. 

Czy mogą Państwo wskazać obszary, w których współpraca zakładów aktywności zawodowej 

z reintegracyjnymi podmiotami ekonomii społecznej nie przyniosła pożądanych rezultatów, a jeśli 

tak, to jakie to obszary i dlaczego współpraca nie zakończyła się sukcesem? 

8. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 8. 

Jakie mogą Państwo wskazać dobre praktyki dotyczące współpracy ZAZ z reintegracyjnymi 

podmiotami ekonomii społecznej? 

9. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 9. 

Jaka jest Państwa zdaniem geneza barier i problemów utrudniających powstawanie nowych ZAZ? 

10. Omówienie wyników zrealizowanych badań i analiz odnoszących się do pytania badawczego 10. 

Jakie według Państwa trudności związane są z wdrażaniem wypracowanych rekomendacji? W jaki sposób 

należy przeciwdziałać tym trudnościom? 

11. Omówienie i dopracowanie wstępnych wniosków i rekomendacji wypracowanych przez Zespół 

Badawczy w odniesieniu do poszczególnych obszarów badania. 

Jakie rekomendacje mogliby Państwo jeszcze dodać odnośnie perspektyw rozwoju ZAZ w Województwie 

Mazowieckim i możliwości tworzenia nowych? 

Podsumowanie spotkania. 

 



 

114 | S t r o n a  
 

 

8.3. Spis tabel i wykresów 

Spis tabel 

Tabela 1. Fundacja ,,Praca dla Niewidomych” Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie

 ............................................................................................................................................................... 51 

Tabela 2. Fundacji Ekonomii Społecznej Przystań Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Płocku53 

Tabela 3. Stowarzyszenie Aktywnej Innowacji Społecznej Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą 

w Drożdżówce ....................................................................................................................................... 54 

Tabela 4. SYNAPSIS Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych z siedzibą 

w Lesznowoli ......................................................................................................................................... 57 

Tabela 5. Zakład Aktywności Zawodowej z siedzibą w Siedlcach.......................................................... 58 

Tabela 6. Zakład Aktywności Zawodowej w Klwowie z siedzibą w Klwowie ......................................... 59 

Tabela 7. Zakład Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia Otwarte Drzwi 

Galeria ,,Apteka Sztuki” z siedzibą w Warszawie .................................................................................. 60 

Tabela 8. Zakład Aktywności Zawodowej w Adamowie z siedzibą w Promnej ..................................... 61 

Tabela 9. Zakład Aktywności Zawodowej ,,Zdrówko Legionowo” z siedzibą w Legionowie ................. 62 

Tabela 10. Struktura próby badawczej w badaniu IDI ........................................................................... 63 

Tabela 11. Wnioski z badań ................................................................................................................... 87 

 

Spis wykresów 

Wykres 1. Struktura próby badawczej w badaniu CATI z podziałem na instytucje ............................... 64 

Wykres 2. Ocena skuteczności działań aktywizacji zawodowej realizowanych przez zakłady aktywności 

zawodowej z Województwa Mazowieckiego ........................................................................................ 70 

Wykres 3. Ocena dostosowania produktów i usług oferowanych przez zakłady aktywności zawodowej 

do potrzeb rynkowych ........................................................................................................................... 72 

Wykres 4. Ocena współpracy z zakładami aktywności zawodowej ...................................................... 76 

Wykres 5. Czy uważa Pan/i, iż na terenie Państwa powiatu należałoby utworzyć zakład aktywności 

zawodowej? ........................................................................................................................................... 81 

Wykres 6. Czy zasoby, którymi dysponuje Państwa jednostka samorządu terytorialnego umożliwiają 

utworzenie zakładu aktywności zawodowej? ....................................................................................... 83 

 


