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Szanowni Paƒstwo,
W numerze kwietniowym zosta∏ opublikowany
artyku∏ na temat zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci, a prawa do Êwiadczeƒ
z pomocy spo∏ecznej. Na proÊb´ Czytelników w tym numerze powracamy do tego
tematu i przedstawiamy go w rozszerzonym
zakresie. Serdecznie zapraszam do zapoznania si´ z artyku∏em.
Polecam Paƒstwa uwadze tak˝e artyku∏ na
temat prawa rolników do Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych. W artykule zosta∏ przedstawiony
wyrok Naczelnego Sàdu Administracyjnego
w sprawie korzystania ze Êwiadczeƒ piel´gnacyjnych przez osoby prowadzà gospodarstwo rolne.
W dziale z paradami praktycznymi przeczytajà Paƒstwo o tym w jaki sposób mo˝na motywowaç osoby starsze do dalszej aktywnoÊci
˝yciowej. Autorka artyku∏u omówi∏a bardzo
ciekawà metod´ tj. „technik´ rowerka”,
której zastosowanie umo˝liwia zmobilizowanie osób starszych do podj´cia nowych
dzia∏aƒ.
Od numeru majowego „Pracownika socjalnego”, b´dziemy publikowaç cykl artyku∏ów
na temat osób niepe∏nosprawnych w systemie pomocy spo∏ecznej. Jestem pewna, ˝e
zainteresuje Paƒstwa ta tematyka, tym bardziej, ˝e zagadnienia dotyczàce niepe∏nosprawnoÊci b´dà przedstawione od strony
praktycznej.

Efekty wdra˝ania Êrodków z Europejskiego
Funduszu Spo∏ecznego w Polsce w bie˝àcej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej
(lata 2007–2013)
Utworzony w 1960 r. Europejski
Fundusz Spo∏eczny (dalej EFS) jest
jednym z Funduszy Strukturalnych
Unii Europejskiej, a tym samym
podstawowym narz´dziem finansowym Wspólnotowej polityki spo∏ecznej. Bud˝et UE na lata 2007–2013
to dla Polski pierwszy okres, w którym nasz kraj mo˝e wykorzystywaç Êrodki finansowe zaplanowane dla Polski w poszczególnych
Funduszach Strukturalnych Wspólnoty. Zatem w tych latach Polska ma
szans´ w pe∏ni wykorzystaç Êrodki
finansowe, jakie zosta∏y jej przeznaczone tak˝e w EFS. Pieniàdze te
sà w Polsce wdra˝ane w ramach Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki
(POKL).

¸àczna wartoÊç Êrodków Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego przeznaczonych dla Polski wynosi ponad
11,7 mld euro. Do koƒca 2012 r.
podpisano niespe∏na 38 tys. umów
na realizacj´ projektów o ∏àcznej wartoÊci ponad 40,2 mld z∏. Stanowi to
wykorzystanie ponad 83 proc.
dost´pnych Êrodków. W ramach zatwierdzonych wniosków o p∏atnoÊç
rozliczono wydatki o wartoÊci ponad
26,4 mld z∏, stanowiàce 54 proc.
przyznanych Êrodków.
Ogó∏ dzia∏aƒ podejmowanych w ramach PO KL s∏u˝y przyspieszeniu
rozwoju spo∏eczno-gospodarczego
kraju, wzrostowi poziomu zatrudnienia oraz zwi´kszeniu spójnoÊci
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spo∏ecznej, gospodarczej i terytorialnej Polski.
WA˚NE! Program Kapita∏
Ludzki ma za zadanie wspieraç ro˝ne grupy spo∏eczne (w tym osoby
bezrobotne, niepe∏nosprawnych,
pracowników firm, urz´dników
samorzàdowych, uczniów, itp.) i instytucje (instytucje publiczne, przedsi´biorstwa, organizacje pozarzàdowe, szko∏y), a jego dzia∏alnoÊç
polega w szczególnoÊci na wspieraniu zatrudnienia, poprawie warunków pracy i wyrównywaniu szans
osób poszukujàcych pracy.
Warto podkreÊliç, ˝e znaczàcymi podmiotami wykorzystujàcymi Êrodki
EFS dzi´ki PO KL sà jednostki pomocy spo∏ecznej, które majà mo˝liwoÊç realizacji m.in. projektów
systemowych w ramach Priorytetu
VII POKL.
Projekty PO KL realizowane sà
w obszarze zatrudnienia, edukacji,
integracji spo∏ecznej, dobrego rzàdzenia i ochrony zdrowia. Wed∏ug
danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w projektach PO KL wzi´∏o
udzia∏ ju˝ ponad 5,9 mln osób, a wi´c
ok. 15 proc. wszystkich Polaków.
Jednym z podstawowych celów
Programu Kapita∏ Ludzki jest przeciwdzia∏anie wykluczeniu spo∏ecz-
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nemu osób w szczególnie trudnej
sytuacji. W ramach Programu realizowane sà projekty zmierzajàce do
poprawy dost´pu do rynku pracy osób
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym poprzez ich aktywizacj´ zawodowà i spo∏ecznà. Równolegle
podejmowane sà inicjatywy s∏u˝àce rozwojowi ekonomii spo∏ecznej,
w szczególnoÊci poprzez promowanie i wspieranie zatrudnienia w tym
sektorze. Dane MRR pokazujà, ˝e
zagro˝onych wykluczeniem spo∏ecznym i obj´tych wsparciem w ramach
PO KL jest 387 257 osób. Równolegle, w tym samym okresie udzielono wsparcia 7.730 podmiotom
ekonomii spo∏ecznej.

stajàcych bez pracy – chodzi tu m.in.
o szkolenia, sta˝e, dotacje i po˝yczki
na rozpoczynanie dzia∏alnoÊci gospodarczej. W tym obszarze wsparcie uzyska∏o ogó∏em 829 300 osób.
JednoczeÊnie nale˝y zauwa˝yç, ˝e
liczba osób m∏odych obj´tych wsparciem wynios∏a dotychczas 328 758
osób, natomiast liczba osób 50+
obj´tych wsparciem – 99 304 osób.
Liczba osób, które otrzyma∏y dotacje
na podj´cie dzia∏alnoÊci gospodarczej
wynios∏a 148.603. Dane pokazujà
te˝, ˝e 45% bezrobotnych uczestników projektu podj´∏o prac´ w okresie 6 miesi´cy, 55% w okresie 18 miesi´cy, zaÊ 57,4% w ciàgu 30 miesi´cy od udzia∏u w projekcie.

Kolejnym znaczàcym obszarem
wsparcia, na który warto zwróciç
uwag´, jest zatrudnienie i rynek pracy.

znaczeniu jak widaç Êrodki z EFS
w realizacji zadaƒ polityki spo∏ecznej
majà ogromne znaczenie. Dzi´ki
projektom PO KL w istocie udzielono wsparcia wielu osobom, tym
samym przyczyniajàc si´ do poprawy ich sytuacji i zwi´kszeniu stopnia integracji ze spo∏eczeƒstwem.
Równie˝ dzi´ki wspomnianym
projektom jednostki pomocy spo∏ecznej mia∏y szans´ zwi´kszaç grono
klientów, którym udzielono wsparcia, jak równie˝ rozszerzaç katalog
wsparcia o nowe dzia∏ania, na które
nie by∏o dotychczas pieni´dzy w bud˝etach tych jednostek.
◆

WA˚NE! Celem POKL jest
tak˝e przeciwdzia∏anie negatywnym
skutkom zmian zachodzàcych na
rynku pracy, które sà ÊciÊle powiàzanie z przemianami demograficznymi, a tak˝e utrzymujàcym si´
wysokim bezrobociem.
W ramach Programu prowadzone
sà ró˝nego rodzaju dzia∏ania s∏u˝àce
podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz rozwojowi, a tak˝e zdobywaniu nowych kwalifikacji i doÊwiadczeƒ zawodowych osób pozo-

Micha∏ Mazur

Wyd∏u˝enie urlopu dla rodziców
14 maja zosta∏ przedstawiony w sejmie rzàdowy projekt o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych
innych ustaw. Nowelizacja ustawy
zawiera przed wszystkim wyd∏u˝enie urlopu macierzyƒskiego oraz
dodatkowe urlopy macierzyƒskie
i rodzicielskie. Planowane zmiany
maja objàç rodziców wszystkich
dzieci urodzonych w 2013 roku.
Wed∏ug rzàdowej propozycji p∏atny
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urlop trwa∏ by 52 tygodnie, na które
sk∏ada∏oby si´ 20 tygodni urlopu
macierzyƒskiego, 6 tygodni urlopu
dodatkowego i 26 tygodni urlopu
rodzicielskiego. Proponowane zmiany dajà równie˝ swobod´ w wyborze,
które z rodziców skorzysta z urlopu
dodatkowego i rodzicielskiego.
Wyd∏u˝ony urlop b´dzie obejmowa∏ wszystkich rodziców, którzy
op∏acajà sk∏adnika ubezpieczanie
chorobowe. Projekt zak∏ada równie˝

zmiany finansowe. Zgodnie z planowanymi zmianami zasi∏ek macierzyƒski przez pierwsze 26 wynosi∏by 100 procent natomiast przez
kolejne 26 tygodni tylko 60 procent.
JeÊli rodzic od razu zadeklaruje ch´ç
korzystania z ca∏oÊci urlopu – 52 tygodnie, to przez ten okres b´dzie
wyp∏acany zasi∏ek w wysokoÊci
80 proc. wynagrodzenia.
◆
Redakcja
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Prawnik radzi
Âwiadczenie piel´gnacyjne
Adam Lisowski – mgr prawa. Ukoƒczy∏ studia prawnicze na Uniwersytecie Miko∏aja
Kopernika w Toruniu w 1999 r. Obecnie konsultant prawny Miejskiego OÊrodka Pomocy
Spo∏ecznej w Gdaƒsku, wyk∏adowca w Kolegium Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych w Gdaƒsku oraz cz∏onek Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdaƒsku. Specjalizuje si´ w zakresie procedury administracyjnej oraz prawa pomocy spo∏ecznej – wspó∏twórca lokalnych
programów dotyczàcych pomocy spo∏ecznej.

Naczelny Sàd Administracyjny
uchwa∏à sk∏adu siedmiu s´dziów
z dnia 11 grudnia 2012 r. (sygn. I OPS
5/2012) wskaza∏, i˝ prowadzenie
gospodarstwa rolnego przez rolnika
stanowi negatywnà przes∏ank´ przyznania tej osobie Êwiadczenia piel´gnacyjnego na podstawie art. 17
ust. 1 w zwiàzku z art. 3 pkt 22
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz.U.
2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
Przedmiotowa uchwa∏a zakwestionowa∏a dotychczasowà lini´ orzeczniczà Wojewódzkich Sàdów Administracyjnych (m.in. Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Rzeszowie z dnia 29 listopada
2011 r. II SA/Rz 991/2011; Wyrok
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Kielcach z dnia 20 paêdziernika 2011 r. II SA/Ke 593/2011;
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia
17 paêdziernika 2011 r. II SA/Bd
960/2011; Wyrok Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w Kielcach z dnia 13 paêdziernika 2011 r.
II SA/Ke 574/2011; Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego
w Bydgoszczy z dnia 12 paêdziernika 2011 r. II SA/Bd 995/2011;
Wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia
4 paêdziernika 2011 r. II SA/Bd
942/2011; Wyrok Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 paêdziernika 2011 r.
II SA/Bd 974/2011), zgodnie z którym sam fakt posiadania, a nawet
i prowadzenia gospodarstwa rolnego
nie wyklucza∏ rolnika z prawa do
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Êwiadczenia piel´gnacyjnego, o ile
posiadane przez niego gospodarstwo i rodzaj upraw pozwala∏yby mu
na podj´cie zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej, a pracy takiej nie
podejmuje (bàdê z niej rezygnuje)
z powodu koniecznoÊci opieki nad
osobà niepe∏nosprawnà, wzgl´dem
której cià˝y na niej obowiàzek alimentacyjny. Tym samym posiadanie
i prowadzenie gospodarstwa rolnego, o ile móg∏ byç on pogodzony
z zagwarantowaniem nale˝ytej osobistej opieki nad osobà niepe∏nosprawnà, nie wyklucza∏ przyznania
Êwiadczenia piel´gnacyjnego.
Dokonanie przez NSA rozstrzygni´cia w poszerzonym sk∏adzie
w zakresie prawa rolników do Êwiadczenia piel´gnacyjnego by∏o wynikiem uznania, ˝e w kwestii przyznania prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego, na podstawie art. 17
ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 22 ustawy
o Êwiadczeniach rodzinnych, rolnikom prowadzàcym gospodarstwo
rolne, zarysowa∏y si´ wàtpliwoÊci
prawne wymagajàce przeprowadzenia wyk∏adni majàcej doprowadziç do takiego odczytania normy
prawnej, której skutkiem b´dzie jej
w∏aÊciwe rozumienie i stosowanie.
Punktem wyjÊcia do rozwa˝aƒ sàdu
by∏o ustalenie, ˝e Êwiadczenie piel´gnacyjne, o którym mowa w postanowieniach ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych, przys∏uguje z tytu∏u niepodj´cia lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w zwiàzku z koniecznoÊcià opieki

nad niepe∏nosprawnym dzieckiem
lub niepe∏nosprawnà osobà doros∏à.
Jest to Êwiadczenie opiekuƒcze, którego zasadniczym celem jest cz´Êciowe pokrycie wydatków ponoszonych przez osob´ rezygnujàcà
z zatrudnienia w celu zapewnienia
opieki nad niepe∏nosprawnym cz∏onkiem rodziny.
WA˚NE! Celem przyznania
Êwiadczenia piel´gnacyjnego jest
materialne wsparcie osób, które
nie zarobkujà z powodu opieki nad
niepe∏nosprawnym, jeÊli osoba niepe∏nosprawna wymaga osobistej
i bezpoÊredniej piel´gnacji polegajàcej na systematycznym wspó∏dzia∏aniu w post´powaniu leczniczym,
rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym.
W konsekwencji sprawujàcy opiek´
jest zmuszony do rezygnacji z pracy
zarobkowej, mimo zdolnoÊci i gotowoÊci do podj´cia zatrudnienia, czyli
staje si´ osobà bezrobotnà z w∏asnego wyboru. Âwiadczenie piel´gnacyjne stanowiç ma zatem swoistà
rekompensat´ finansowà za sprawowanie opieki nad bliskà osobà
legitymujàcà si´ orzeczeniem o niepe∏nosprawnoÊci, niemogàcà samodzielnie egzystowaç.
Artyku∏ 17 ust. 1 Ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych, okreÊla podmioty uprawnione do otrzymywania
Êwiadczenia piel´gnacyjnego, uzale˝niajàc jednak jego przyznanie
od spe∏nienia przes∏anki funkcjonalnej: „rezygnacji z zatrudnienia
lub innej pracy zarobkowej”, która
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w ocenie NSA mo˝e byç interpretowana w kontekÊcie zawartej w art. 3
pkt 22 ustawy o Êwiadczeniach
rodzinnych definicji legalnej poj´cia
„zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej” – rozumianej jako wykonywanie pracy na podstawie stosunku
pracy, stosunku s∏u˝bowego, umowy
o prac´ nak∏adczà oraz wykonywanie pracy lub Êwiadczenie us∏ug na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo
w okresie cz∏onkostwa w rolniczej
spó∏dzielni produkcyjnej, spó∏dzielni
kó∏ek rolniczych, a tak˝e prowadzenie pozarolniczej dzia∏alnoÊci
gospodarczej. Wyliczenie zakresu poj´ciowego: „zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej”, wyklucza mo˝liwoÊç zastosowania w tym przypadku wyk∏adni rozszerzajàcej, gdy˝
to definicja legalna wyznacza sposób rozumienia i stosowania poj´ç
ustawowych. W omawianym przypadku zakaz odnosi si´ do uzupe∏niania w drodze wyk∏adni zamkni´tego wyliczenia katalogu znaczeƒ
poj´cia: „zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej”. Trzeba mieç na
uwadze, ˝e treÊç definicji legalnej
nie podlega modyfikacji za pomocà
jakichkolwiek regu∏ interpretacyjnych. Nie jest te˝ dopuszczalne
uzupe∏nianie w drodze wyk∏adni
regulacji, w których wyliczenie ma
charakter zamkni´ty (por. L. Morawski, Zasady wyk∏adni prawa, Toruƒ
2010 r., str. 198).
W ocenie NSA ocena normatywna
spe∏nienia przes∏anki rezygnacji
z zatrudnienia lub pracy zarobkowej w celu nabycia prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego powinna
zatem odbywaç si´ na gruncie poj´ç
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych,
jednak˝e, jak wskaza∏ sàd, Ustawa
o Êwiadczeniach rodzinnych nie definiuje poj´cia: „rolnik”. Takà definicj´ zawiera natomiast ustawa z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rolników (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291
ze póên. zm.). Zgodnie z art. 6 pkt 1
tej ustawy przez rolnika – rozumie si´
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przez to pe∏noletnià osob´ fizycznà,
zamieszkujàcà i prowadzàcà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osobiÊcie i na w∏asny rachunek, dzia∏alnoÊç rolniczà w pozostajàcym
w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym. W myÊl tej definicji rolnikiem
jest wi´c osoba b´dàca posiadaczem
gospodarstwa rolnego. Natomiast
ustawa o Êwiadczeniach rodzinnych
w art. 3 pkt 6 stanowi, ˝e ilekroç jest
w niej mowa o gospodarstwie rolnym
to oznacza gospodarstwo rolne
w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póên.
zm.) za gospodarstwo rolne uwa˝a
si´ obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako u˝ytki rolne lub jako
grunty zadrzewione i zakrzewione
na u˝ytkach rolnych, z wyjàtkiem
gruntów zaj´tych na prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej innej ni˝
rolnicza, o ∏àcznej powierzchni
przekraczajàcej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy i stanowiàcy w∏asnoÊç
lub znajdujàcych si´ w posiadaniu
osoby fizycznej (…).
ZAPAMI¢TAJ! Wed∏ug
Ustawy o podatku rolnym, aby dany
obszar gruntów uznaç za gospodarstwo rolne obszar ten musi byç
odpowiednio sklasyfikowany, nie
mo˝e byç na nim prowadzona inna
dzia∏alnoÊç ni˝ dzia∏alnoÊç rolnicza, mieç odpowiednià powierzchni´ oraz byç w posiadaniu m.in.
osoby fizycznej.
W ocenie NSA na zawodowy charakter dzia∏alnoÊci rolniczej wskazuje zarówno u˝ycie w ustawie
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników okreÊlenia „rolnik”, oznaczajàcego specyficzne zaj´cie i zwiàzane z nim umiej´tnoÊci, jak i to, ˝e
ustawa ta przyjmuje zasad´ wy∏àczenia z obowiàzku rolniczego ubezpieczenia spo∏ecznego osób spe∏niajàcych warunki do obj´cia innym
ubezpieczeniem spo∏ecznym, do-

puszczajàc jedynie w ograniczonym zakresie mo˝liwoÊç dalszego
podlegania ubezpieczeniu spo∏ecznemu rolników przez osoby podejmujàce pozarolniczà dzia∏alnoÊç
gospodarczà. Unormowanie to wskazuje zatem jasno cel ustawodawcy,
jakim jest zapewnienie ubezpieczenia spo∏ecznego osobom, dla których
prowadzenie dzia∏alnoÊci rolniczej
jest zawodem stanowiàcym ich
podstawowe zaj´cie i sta∏e êród∏o
utrzymania, i które z tego wzgl´du
nie majà innego tytu∏u do ubezpieczenia. Sta∏y charakter, jako kolejna cecha dzia∏alnoÊci rolniczej,
wynika z istoty okreÊlenia „prowadzenie dzia∏alnoÊci”. Potwierdzajà
jà tak˝e przepisy ustawy, z których
wynika, ˝e sta∏y charakter takiej
dzia∏alnoÊci ustawodawca uwa˝a
za oczywisty. Osobisty charakter
dzia∏alnoÊci, jako cecha dzia∏alnoÊci rolniczej, oznacza, ˝e rolnik
osobiÊcie prowadzi gospodarstwo
rolne, co wyra˝a si´ co najmniej
w tym, ˝e do niego zwykle nale˝y
podejmowanie decyzji dotyczàcych prowadzonego gospodarstwa.
Wynika to z samego sensu wyra˝enia „prowadzenie dzia∏alnoÊci”.
Tak rozumiany osobisty charakter
dzia∏alnoÊci rolniczej nie wyklucza
korzystania z pomocy innych osób
w prowadzeniu gospodarstwa lub
zatrudniania w tym celu pracowników.
Prowadzenie gospodarstwa rolnego
mieÊci zatem w sobie wiele czynnoÊci, samo zaÊ s∏owo „prowadzenie”
w j´zyku polskim oznacza sprawowanie nad czymÊ nadzoru, zarzàdzanie, kierowanie czymÊ, zajmowanie
si´ czymÊ, utrudnienie si´ czymÊ,
realizowanie jakiegoÊ celu. Prowadzenie gospodarstwa rolnego mo˝e
polegaç zatem tylko na zarzàdzaniu
nim. Dopiero wyst´powanie ca∏kowitej niezdolnoÊci do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli niemo˝noÊç wykonywania pracy fizycznej
w gospodarstwie i brak mo˝liwoÊci
zarzàdzania nim, z regu∏y stanowi
obiektywnà przeszkod´ w prowa-
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dzeniu gospodarstwa, a tym samym
osiàgania z niego dochodu (por.
stanowisko SN zawarte np. w wyrokach z dnia 22 kwietnia 1987 r.
II URN 50/87; z dnia 3 lipca 1987 r.
II URN 132/87, OSNCP 1988/10
poz. 147 oraz w uchwale z dnia
6 maja 2004 r. II UZP 5/2004, OSNP
2004/22 poz. 389). Przyj´te wy˝ej
rozumienie poj´cia prowadzenia
dzia∏alnoÊci rolniczej znajduje dodatkowe potwierdzenie w ustawie
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 poz. 803), która
do cech poj´cia rolnika indywidualnego zalicza, mi´dzy innymi, osobiste prowadzenie gospodarstwa
rolnego, wprowadzajàc jednoczeÊnie domniemanie, ˝e taki stan rzeczy
wyst´puje, gdy dana osoba podejmuje wszelkie decyzje dotyczàce
prowadzenia dzia∏alnoÊci w gospodarstwie rolnym.
Rozwa˝ania te doprowadzi∏y NSA
do ustalenia, ˝e prowadzenie gospodarstwa rolnego oznacza sta∏à
i osobistà dzia∏alnoÊç rolnika, majàcà
charakter zarówno wykonywania
pracy lub innych zwyk∏ych czynnoÊci wià˝àcych si´ z tym prowadzeniem, jak i zarzàdzanie gospodarstwem. Zatem przy w∏aÊciwej
organizacji pracy rolnik mo˝e prowadziç gospodarstwo rolne – zarzàdzaç nim i jednoczeÊnie sprawowaç
opiek´ nad osobà niepe∏nosprawnà.
Jest bowiem organizatorem w∏asnej
pracy. Ma mo˝liwoÊç jej zaplanowania, dostosowania rozk∏adu zaj´ç
do potrzeb rodziny, w tym swobodnego wyznaczenia czasu niezb´dnego na czynnoÊci opiekuƒcze nad
osobà niepe∏nosprawnà. Wyk∏adnia
logiczna i systemowa postanowieƒ
art. 17 ust. 1 Ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych sk∏ania do zaj´cia
stanowiska, ˝e rezygnacja z zatrudnienia w celu sprawowania opieki
nie mo˝e budziç wàtpliwoÊci i musi
to byç stan trwa∏y, czyli osoba taka
musi zrezygnowaç definitywnie
zarówno z aktualnego zatrudnienia,
jak i nie podejmowaç tego zatrud-
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nienia w przysz∏oÊci. W przypadku
rolnika oznacza∏oby to koniecznoÊç
rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa rolnego.
ZAPAMI¢TAJ! W sensie
ekonomicznym, prowadzenie gospodarstwa rolnego tym ró˝ni si´
od wskazanych w art. 3 pkt 22
Ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych
form aktywnoÊci zawodowej, ˝e
rolnik dzia∏a na w∏asny rachunek,
ponoszàc ryzyko gospodarcze, oraz
podlega obowiàzkowemu ubezpieczeniu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecznego.
W efekcie to rachunek ekonomiczny
determinuje re˝im pracy rolnika,
a podejmowanie przez niego, w ramach zarzàdzania gospodarstwem,
nawet nieracjonalnych z punktu
widzenia gospodarczego dzia∏aƒ,
nie skutkuje pozbawieniem go zatrudnienia, ale wp∏ywa jedynie na
ekonomiczne wyniki dzia∏alnoÊci
rolniczej. Tak wi´c na gruncie Ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych do
rolnika prowadzàcego gospodarstwo rolne nie ma zastosowania poj´cie „rezygnacji z zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej”. Praca we
w∏asnym gospodarstwie rolnym,
zarzàdzanie nim, jest formà aktywnoÊci zawodowej uprawianà dla celów
zarobkowych. Oznacza to, ˝e nie jest
mo˝liwe uzyskanie Êwiadczenia,
o którym mowa w art. 17 ust. 1
Ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych,
w sytuacji gdy rolnik prowadzi gospodarstwo rolne. Sam fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego pozbawia rolnika prawa do Êwiadczenia
piel´gnacyjnego, i nie ma w tym
wypadku potrzeby dokonywania
oceny, czy wielkoÊç posiadanego
przez niego gospodarstwa, rodzaj
upraw, pozwala∏yby mu na podj´cie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej poza rolnictwem, a pracy
takiej nie podejmuje (bàdê z niej
rezygnuje) z powodu koniecznoÊci
opieki nad osobà niepe∏nosprawnà,
wzgl´dem której cià˝y na nim obowiàzek alimentacyjny.

Analizujàc przedstawione zagadnienie prawne, NSA wzià∏ pod uwag´
tak˝e to, ˝e Êwiadczenie piel´gnacyjne
uregulowane w ustawie o Êwiadczeniach rodzinnych jest Êwiadczeniem, które podlega koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego w trybie rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
(Dz. Urz. UE L 2004.166.1, z póên.
zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 72) oraz
rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 987/2009
z dnia 16 wrzeÊnia 2009 r. dotyczàce
wykonywania rozporzàdzenia (WE)
nr 883/2004 w sprawie koordynacji
systemów zabezpieczenia spo∏ecznego (Dz. Urz. UE L 2009.284.1).
Powo∏ane rozporzàdzenia stosuje
si´ do pracowników najemnych,
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç na
w∏asny rachunek lub do studentów,
którzy podlegajà lub podlegali
ustawodawstwu jednego lub kilku
Paƒstw Cz∏onkowskich i sà obywatelami jednego z paƒstw cz∏onkowskich lub sà bezpaƒstwowcami,
bàdê uchodêcami, zamieszka∏ymi na
terytorium jednego z paƒstw cz∏onkowskich, jak i do cz∏onków ich
rodzin. Pod poj´ciem pracy najemnej w uj´ciu wymienionych rozporzàdzeƒ nale˝y rozumieç wszelkie
formy aktywnoÊci zawodowej
(w ramach zatrudnienia niesamodzielnego). Poj´cie pracownika ma
zatem obszerne znaczenie (por.
G. UÊciƒska, Koordynacja systemów zabezpieczenia spo∏ecznego,
„Polityka Spo∏eczna” 2010, nr 11–12,
str. 2). Za pracownika nale˝y równie˝ uwa˝aç ka˝dà osob´, która wykonuje czynnoÊci rzeczywiste i efektywne, przy czym bez znaczenia sà
czynnoÊci wykonywane na tak niewielkà skal´, ˝e mo˝na je uznaç za
marginalne i pomocnicze. Zgodnie
z orzecznictwem cechà charakterystycznà stosunku pracy jest to, ˝e
przez pewien okres jedna osoba wykonuje Êwiadczenia na rzecz innej
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osoby pod jej kierownictwem, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Pracownikiem w rozumieniu
prawa UE jest osoba fizyczna, która
Êwiadczy na rzecz innego podmiotu
okreÊlonà prac´, majàcà wymiar
ekonomiczny, pozostajàc pod kierownictwem tego podmiotu i otrzymujàc w zamian wynagrodzenie
(zob. np. wyroki ETS: z dnia 3 lipca
1986 r. Sprawa 66/85, Lawrie-Blum,
a tak˝e z dnia 11 wrzeÊnia 2008 r.
Sprawa C-228/07, Petersem; por. te˝
K. Âlebzak, Koordynacja systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX 2012 r.).
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WA˚NE! Postanowienia o koordynacji systemu zabezpieczenia
spo∏ecznego oraz ich wyk∏adnia dokonana przez Trybuna∏ SprawiedliwoÊci UE niewàtpliwie wzmacniajà argumentacj´ przemawiajàcà
za tym, ˝e rolnik prowadzàcy gospodarstwo rolne nie jest osobà
uprawnionà do otrzymania Êwiadczenia piel´gnacyjnego, bowiem
z unijnego punktu widzenia dotyczàcego koncepcji zatrudnienia, za
wykonujàcego prac´ najemnà nale˝y
uznaç ka˝dego, kto z racji podejmowania aktywnoÊci zarobkowej
podlega systemowi zabezpieczenia

spo∏ecznego danego paƒstwa i nie
mo˝e byç uznany za osob´ wykonujàcà prac´ na w∏asny rachunek.
Kierujàc si´ wspomnianymi wzgl´dami, Naczelny Sàd Administracyjny
uzna∏, ˝e prowadzenie gospodarstwa
rolnego przez rolnika stanowi negatywnà przes∏ank´ do przyznania
Êwiadczenia piel´gnacyjnego, i orzek∏
jak w sentencji.
◆
Adam Lisowski

Zast´pcza kara pozbawienia wolnoÊci a prawo do Êwiadczeƒ
z pomocy spo∏ecznej
Opis problemu:
Âwiadczeniobiorca zasi∏ku sta∏ego
zosta∏ osadzony w zak∏adzie karnym
w celu odbycia zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci, tj. kary wymierzanej w sytuacji, w której osoba
skazana na kar´ grzywny nie zap∏aci∏a jej i nie ma mo˝liwoÊci jej skutecznego wyegzekwowania. Czy
odbywanie zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci wywo∏uje skutki
okreÊlone w art. 13 ust. 1 Ustawy
o pomocy spo∏ecznej – utrat´ prawa
do Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 182), osobie odbywajàcej kar´
pozbawienia wolnoÊci nie przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ z pomocy
spo∏ecznej. Przepis art. 13 ust. 1
Ustawy o pomocy spo∏ecznej ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy,
co ma ten skutek, ˝e decyzja podj´ta
na jego podstawie jest decyzjà zwiàzanà, a jej treÊç wyznacza przepis
prawa materialnego stanowiàcego
podstaw´ rozstrzygni´cia sprawy.
Z tych wzgl´dów organ nie ma mo˝liwoÊci orzekania w oparciu o uznanie administracyjne i przyznania
Êwiadczenia z pomocy spo∏ecznej
osobie odbywajàcej kar´ pozbawie-
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nia wolnoÊci. Inne bowiem dzia∏anie
naruszy∏oby podstawowe zasady
funkcjonowania organów administracji publicznej, które dzia∏ajà na
podstawie przepisów prawa (z uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego
Sàdu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 29 kwietnia 2010 r. – sygn.
akt II SA/Ol 212/2010). Artyku∏ 13
ust. 1 Ustawy o pomocy spo∏ecznej
daje podstaw´ do odmowy przyznania Êwiadczenia osobie odbywajàcej
kar´ pozbawienia wolnoÊci, niemniej
jednak prawid∏owa wyk∏adnia tego
przepisu jest taka, ˝e jedynie osobie, która w dniu z∏o˝enia wniosku
przebywa w zak∏adzie karnym
(odbywajàc kar´ pozbawienia wolnoÊci) winno si´ odmówiç przyznania Êwiadczenia, natomiast okolicznoÊç, ˝e dana osoba w trakcie post´powania administracyjnego zosta∏a
pozbawiona wolnoÊci, nie ma znaczenia dla sprawy w dla przyznania
Êwiadczenia. Organ winien rozpoznaç
spraw´ z uwzgl´dnieniem pozosta∏ych przepisów Ustawy o pomocy
spo∏ecznej, w tym rozpoznaç spraw´
na gruncie stanu faktycznego majàcego miejsce z dniem z∏o˝enia wniosku o przyznanie zasi∏ku celowego.
Celem pomocy spo∏ecznej (okreÊlonym w art. 2 ust. 1 ustawy) jest

umo˝liwienie osobom i rodzinom
przezwyci´˝enie trudnych sytuacji
˝yciowych, których nie sà w stanie
sami pokonaç, a zadaniem polityki
spo∏ecznej jest wspieranie takich
osób w dà˝eniu do zaspokajania
niezb´dnych potrzeb ˝yciowych,
w zwiàzku z czym, z punktu widzenia celu, jaki ma spe∏niaç pomoc
spo∏eczna, istniejà podstawy do
rozró˝nienia uprawnieƒ osób, które
z powodów losowych znalaz∏y si´
w niedostatku, od osób, które odbywajà kar´ pozbawienia wolnoÊci za
pope∏nione przest´pstwo. Nale˝y
jednak wskazaç w tym miejscu, ˝e
odmiennego traktowania wymaga
sytuacja, w której osoba odbywa kar´
pozbawienia wolnoÊci w Êcis∏ym
tego s∏owa znaczeniu oraz sytuacja
obywania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz.553 z póên.zm.) w art. 32 przewiduje nast´pujàce rodzaje kar:
1) grzywna,
2) ograniczenie wolnoÊci,
3) pozbawienie wolnoÊci,
4) 25 lat pozbawienia wolnoÊci,
5) do˝ywotnie pozbawienie wolnoÊci.
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W myÊl art. 33. § 1 Kodeksu karnego
– grzywn´ wymierza si´ w stawkach
dziennych, okreÊlajàc liczb´ stawek
oraz wysokoÊç jednej stawki, natomiast kara pozbawienia wolnoÊci
trwa najkrócej miesiàc, najd∏u˝ej
15 lat, chyba ˝e orzeczona zosta∏a
kara 25 lat pozbawienia wolnoÊci
albo kara do˝ywotniego pozbawienie wolnoÊci. Kodeks Karny okreÊla
katalog kar, które mogà byç orzekane samoistnie, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia sytuacji
opisanej na wst´pie – tj. odbywania
kary zast´pczej pozbawienia wolnoÊci, która nie jest karà w rozumieniu art. 32 Kodeksu karnego, a nie
jako Êrodkiem przymusowego wyegzekwowania kary grzywny.
Po wymierzeniu kary grzywny, na
podstawie art. 44 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny
wykonawczy (Dz.U. z 1997 r. Nr 90,
poz. 557 z póên. zm.), sàd wzywa
skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bezskutecznego
up∏ywu wyznaczonego terminu
grzywna Êciàgana jest w drodze
egzekucji. Egzekucja grzywny mo˝e
odbyç si´ poprzez jej zamian´ na
prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà lub te˝,
na zasadzie okreÊlonej w art. 46 § 1
K.k.w. mo˝e polegaç na zarzàdzeniu przez sàd wykonania zast´pczej
kary pozbawienia wolnoÊci.
ZAPAMI¢TAJ! Zarzàdzajàc wykonanie zast´pczej kary
pozbawienia wolnoÊci, przyjmuje
si´, ˝e jeden dzieƒ pozbawienia
wolnoÊci jest równowa˝ny dwóm
stawkom dziennym grzywny, przy
czym kara zast´pcza nie mo˝e przekroczyç 12 miesi´cy pozbawienia
wolnoÊci, jak równie˝ górnej granicy kary pozbawienia wolnoÊci za
dane przest´pstwo, a je˝eli ustawa
nie przewiduje za dane przest´pstwo kary pozbawienia wolnoÊci,
górna granica zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy. Grzywna mo˝e
wi´c zostaç zamieniona na kar´
pozbawienia wolnoÊci.
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Wyk∏adni przedmiotowego problemu dokona∏ Sàd Najwy˝szy, który
w uzasadnieniu wyroku z dnia
24 stycznia 1976 r. w sprawie IV KRN
97/75 wskaza∏, ˝e przez „odbycie
kary” nale˝y rozumieç tylko odcierpienie zasadniczej kary pozbawienia
wolnoÊci, odbycie zaÊ zast´pczej
kary pozbawienia wolnoÊci nie jest
„odbyciem kary” w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego (OSNKW
1976, nr 6, poz. 76).
Osoba odbywajàca zast´pcza kar´
pozbawienia wolnoÊci nie odbywa
tej kary w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu, a jedynie poddana jest przymusowej egzekucji kary grzywny.
W stosunku do osoby, do której zastosowano zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci, nie znajduje zastosowania przepis art. 13 ust. 1 Ustawy
o pomocy spo∏ecznej, bowiem osoba
ta w istocie nie odbywa kary pozbawienia wolnoÊci, a jedynie poddana
jest przymusowej egzekucji kary
grzywny. Egzekwowanie zaÊ grzywny
nie wywo∏uje skutków, o których
mowa we wspomnianym przepisie
Ustawy o pomocy spo∏ecznej, czyli
osoba mo˝e ubiegaç si´ o przyznanie Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej.
Odr´bnym zagadnieniem zwiàzanym
z tematem jest te˝ sama zasadnoÊç
udzielenia Êwiadczeƒ z pomocy spo∏ecznej, w szczególnoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych takich jak zasi∏ek sta∏y,
okresowy czy te˝ zasi∏ek celowy
(w tym specjalny celowy lub z tytu∏u
zdarzenia losowego). Z uwagi na
charakter prawny zasi∏ku sta∏ego
i okresowego, które w Êwietle odpowiednio art. 37 i art. 38 ustawy
o pomocy spo∏ecznej sà Êwiadczeniami o charakterze obligatoryjnym
– tj. po spe∏nieniu przes∏anek wynikajàcych z tych przepisów muszà
zostaç przyznane (ewentualnie brak
jest podstaw do ich uchylenia w sytuacji rozpocz´cia odbywania zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci),
sprawa jest oczywista – o tyle w przypadku zasi∏ku celowego, nie. Spowodowane jest to przede wszystkim

tym, ˝e zasi∏ek celowy jest Êwiadczeniem o charakterze fakultatywnym,
co wynika z treÊci art. 39 ust. 1 ustawy, okreÊlajàcego, ˝e Êwiadczenie to
„mo˝e” byç przyznane na zabezpieczenie „niezb´dnej potrzeby bytowej”.
UWAGA! Osoba odbywajàca
kar´ pozbawienia wolnoÊci (tak˝e
zast´pczo) z mocy art. 102 Kodeksu
karnego wykonawczego ma prawo
mi´dzy innymi do szczególnoÊci do:
1) odpowiedniego ze wzgl´du na
zachowanie zdrowia wy˝ywienia, odzie˝y, warunków bytowych, pomieszczeƒ oraz Êwiadczeƒ zdrowotnych i odpowiednich warunków higieny;
2) utrzymywania wi´zi z rodzinà
i innymi osobami bliskimi;
3) korzystania z wolnoÊci religijnej,
4) otrzymywania zwiàzanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz
do ubezpieczenia spo∏ecznego
w zakresie przewidzianym w odr´bnych przepisach, a tak˝e
pomocy w uzyskiwaniu Êwiadczeƒ inwalidzkich;
5) kszta∏cenia i samokszta∏cenia
oraz wykonywania twórczoÊci
w∏asnej, a za zgodà dyrektora
zak∏adu karnego do wytwarzania
i zbywania wykonanych przedmiotów;
6) korzystania z urzàdzeƒ i zaj´ç
kulturalno-oÊwiatowych i sportowych, radia, telewizji, ksià˝ek
i prasy;
7) komunikowania si´ z obroƒcà,
pe∏nomocnikiem, w∏aÊciwym
kuratorem sàdowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem;
8) zapoznawania si´ z opiniami,
sporzàdzonymi przez administracj´ zak∏adu karnego, stanowiàcymi podstaw´ podejmowanych
wobec niego decyzji;
9) sk∏adania wniosków, skarg
i próÊb organowi w∏aÊciwemu
do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania ich, w nieobecnoÊci
innych osób, administracji zak∏adu karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych S∏u˝by
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Wi´ziennej, s´dziemu penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
10) prowadzenia korespondencji
z organami Êcigania, wymiaru
sprawiedliwoÊci i innymi organami paƒstwowymi, organami
samorzàdu terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Rzecznikiem Praw Dziecka oraz
organami powo∏anymi na podstawie ratyfikowanych przez
Rzeczpospolità Polskà umów
mi´dzynarodowych dotyczàcych ochrony praw cz∏owieka.
Majàc to wszystko na wzgl´dzie,
rozpatrujàc wniosek o przyznanie
zasi∏ku celowego, nale˝y mieç
w pierwszej kolejnoÊci na wzgl´dzie, czy zg∏oszona potrzeba jest
zabezpieczona w zwiàzku z pobytem w zak∏adzie karnym (ewentualnie istnieje mo˝liwoÊç uzyskania
wsparcia od osób o których mowa
w art. 103 Ustawy o pomocy spo∏ecznej – tj. zst´pnych, wst´pnych
i ma∏˝onka), czy te˝ istnieje obiek-
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tywna koniecznoÊç jej zabezpieczenia ze Êrodków pomocy spo∏ecznej.
Uznaniowy charakter rozstrzygni´ç
o przyznaniu lub odmowie przyznania zasi∏ku celowego nie oznacza,
˝e mo˝e byç ono rozstrzygni´ciem
dowolnym. Na organie administracji
rozpoznajàcym spraw´ o zasi∏ek
celowy cià˝y obowiàzek szczególnej dba∏oÊci o dok∏adne ustalenie
stanu faktycznego sprawy oraz staranne wyjaÊnienie zasadnoÊci przes∏anek, którymi kierowa∏ si´ przy
wydaniu rozstrzygni´cia, co powinno
znaleêç odzwierciedlenie w uzasadnieniu podj´tej w sprawie decyzji.
Na zakoƒczenie nale˝y przypomnieç, ˝e co prawda zgodnie z art. 39
Ustawy o pomocy spo∏ecznej zasi∏ek celowy mo˝e zostaç przyznany
w szczególnoÊci na pokrycie cz´Êci
lub ca∏oÊci kosztów zakupu ˝ywnoÊci, leków i leczenia, opa∏u,
odzie˝y, niezb´dnych przedmiotów
u˝ytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a tak˝e
kosztów pogrzebu – jednak˝e wska-

zany w tym przepisie katalog potrzeb, które mogà byç zaspokojone,
posiada charakter otwarty, i zadaniem
organu jest w ka˝dym przypadku
w sposób indywidualny oceniç, czy
potrzeba taka mieÊci si´ w celach
i mo˝liwoÊciach pomocy spo∏ecznej.
Organ orzekajàcy w sprawie obowiàzany jest zatem ustaliç, czy zaspokojenie zg∏oszonej potrzeby jest
w Êwietle sytuacji ˝yciowej wnioskodawcy rzeczywiÊcie niezb´dne.
Organ powinien wi´c oceniç ca∏okszta∏t sytuacji osobistej i majàtkowej strony majàcej wp∏yw na zakres
zaspokojenia potrzeb. Dopiero po
ustaleniu, ˝e wyst´puje niezb´dna
potrzeba, która nie mo˝e byç zaspokojona, w tym w ramach w∏asnych
mo˝liwoÊci i z posiadanych Êrodków, czyli wnioskowana pomoc jest
niezb´dna, organ mo˝e przyznaç
zasi∏ek celowy, bioràc pod uwag´
okolicznoÊci przemawiajàce za
udzieleniem pomocy, jak i przeciw
jej udzieleniu.
◆
Adam Lisowski

Praktyka
Motywowanie osób starszych – technika „schemat rowerka”
Agnieszka Sobiega∏a – pedagog, wyk∏adowca Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracowa∏a jako konsultant w OÊrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach oraz
wychowawca w Êwietlicach socjoterapeutycznych. Jest konsultantem placówek opiekuƒczo-wychowawczych, prowadzi praktyk´ indywidualnej terapii dzieci oraz poradnictwo dla
rodziców. Prowadzi tak˝e warsztaty dotyczàce pracy z rodzinà dysfunkcyjnà, problemu
przemocy, interwencji kryzysowej i pracy z grupà rówieÊniczà. Specjalizuje si´ w systemowym spojrzeniu na problem udzielania pomocy klientom.
Wraz z wiekiem obni˝a si´ zdolnoÊç uczenia si´, przyswajania
nowych treÊci i poj´ç oraz zdolnoÊç zapami´tywania. U wi´kszoÊci
osób starszych nawyki i postawy
ulegajà usztywnieniu. Dlatego
jednym z trudniejszych zadaƒ
w pracy z osobami starszymi jest
mobilizacja do podejmowania
nowych dzia∏aƒ, które mogà poprawiç funkcjonowanie oraz motywowanie do zaniechania zachowaƒ destrukcyjnych.
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Pracujàc z grupà wiekowà 60+, pracownik socjalny cz´sto spotyka si´
z dwoma zjawiskami, które w sposób zdecydowany utrudniajà prac´
socjalnà:
1. brakiem motywacji do zmiany,
2. oporem klienta.
ZAPAMI¢TAJ! Motywacja
to zespó∏ czynników uruchamiajàcych celowe dzia∏anie, to konstrukt
teoretyczny, którym t∏umaczy si´
wywo∏anie zachowania, jego ukie-

runkowanie i trwanie – zw∏aszcza
zachowania nastawionego na cel.
Opór to trudnoÊç w relacji z drugim
cz∏owiekiem, który „nie pozwala
sobie pomóc”. To zjawisko wyst´pujàce w przebiegu terapii polegajàce na stosowaniu obrony przeciwko bolesnemu uÊwiadomieniu
sobie zagra˝ajàcych nieÊwiadomych
konfliktów, motywacji, potrzeb, czy
pragnieƒ. Najcz´Êciej polega on na
stosowaniu niekonstruktywnych
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strategii radzenia sobie z sytuacjami
trudnymi, problemami i zadaniami
okreÊlanymi przez osob´ pomagajàcà, które utrudniajà proces zmian
klienta. Przyk∏adowe przejawy
oporu to: gra w „tak, ale…”, odwlekanie, unikanie, milczenie, zmiana
tematu, pozorowane dzia∏ania,
„czepianie si´” szczegó∏ów, kwestionowanie kompetencji pomagacza
i sensu poszczególnych form pomocy, cz´stego odwo∏ywanie spotkaƒ, wrogoÊç a nawet agresja.
Przyczyny pojawienia si´ oporu
klienta w pracy socjalnej mogà byç:
● zale˝ne od klienta,
● zale˝ne od pracownika socjalnego,
● wynikaç z relacji – spotkania
dwóch indywidualnoÊci.
Zosta∏y one przedstawione na rysunku 1.
Pomaganie bez oporu to praca nad
budowaniem Êwiadomej, wewn´trznej motywacji klienta, która minimalizuje pojawienie si´ zjawiska
oporu. Praca tego typu sk∏ada si´
z trzech etapów, które schematycznie
zosta∏y przedstawione na rysunku 2.
Pierwszym etapem jest powstanie
ch´ci. Na przyk∏ad w procesie motywowania do udzia∏u w zaj´ciach
uniwersytetu trzeciego wieku osoby
starszej, osamotnionej, ze Êrednim
wykszta∏ceniem, po doÊwiadczeniu
wieloletniej przemocy domowej ze

Rysunek 1. Przyczyny trudnoÊci w pracy z klientem – osobà starszà

èród∏o: opracowanie w∏asne.

strony niedawno zmar∏ego m´˝a,
˝yjàcej w wi´kszym mieÊcie, pierwszym celem b´dzie rozbudzenie
ch´ci. ˚eby czegoÊ chcieç, trzeba to
znaç, wiedzieç o tym widzieç, mieç
z tym kontakt. Dlatego najpierw
nale˝y opowiedzieç klientowi o uniwersytecie, przedstawiç tematyk´
zaj´ç, wyjaÊniç zasady organizacyjne,
pokazaç zdj´cia, filmy, opowiedzieç relacje innych osób na temat
wp∏ywu, jaki wywar∏ na ich ˝ycie
udzia∏ w seminariach.
Zadaniem drugiego i trzeciego etapu
jest budowanie wiary, ˝e si´ uda.
Na drugim etapie wiara ta dotyczy
w∏asnych si∏ i kompetencji. Wiara
klienta w to, ˝e potrafi coÊ zrobiç,
zbudowana jest na jego doÊwiadczeniu sukcesu w osiàganiu celów
lub obserwacji innych osób, które

Rysunek 2. Etapy budowania motywacji klienta

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie literatury przedmiotu.
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ocenia si´ jako podobne do siebie.
Wiar´ w to wzmacnia wspólne
z klientem odnajdywanie, nazywanie i wzmacnianie jego zasobów.
Na tym etapie mo˝na odwo∏aç si´
do zasobów starszej, osamotnionej
osoby w nast´pujàcy sposób: „Pani
sàsiadka bardzo lubi z panià rozmawiaç, oglàda pani codziennie wiadomoÊci i wie, co dzieje si´ na Êwiecie,
ma pani du˝o doÊwiadczeƒ ˝yciowych, ja lubi´ z panià dyskutowaç,
dawniej prowadzi∏a pani bogate
˝ycie towarzyskie, spotyka∏a si´ ze
znajomymi. Te trzy rzeczy: umiej´tnoÊci rozmawiania, ciekawoÊç Êwiata
i w∏asna màdroÊç pokazujà mi, ˝e
ma Pani wszystko, czego potrzeba,
˝eby poradziç sobie na zaj´ciach
uniwersytetu i czerpaç z nich radoÊç”.
Trzecim etapem jest budowanie
wiary w to, ˝e Êwiat, otoczenie na
to pozwala, aprobuje i wspiera próby
podejmowania dzia∏aƒ w wybranym
kierunku. W tym obszarze nale˝y
pokazywaç klientowi zewn´trzne
mo˝liwoÊci i zasoby, zarówno fizyczne (finansowe, lokalowe, instytucjonalne), jak równie˝ interpersonalne
(rodzinne, rówieÊnicze, lokalne):
„Udzia∏ w zaj´ciach uniwersytetu
jest bezp∏atny. Mo˝e dojechaç pani
tam autobusem nr 15. Teraz sama
decyduje pani, kiedy chce wychodziç z domu i na jak d∏ugo. Nikt nie
b´dzie pani kontrolowa∏, tak jak dawniej robi∏ to mà˝. MyÊl´, ˝e gdzieÊ
tam sà osoby, które czekajà na panià,
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potrzebujà pani uÊmiechu i doÊwiadczenia ˝yciowego, a pani potrzebuje ich towarzystwa i rozmowy.
By∏am ostatnio na zaj´ciach gimnastyki dla paƒ po szeÊçdziesiàtce,
by∏a wspania∏a atmosfera. Sama
widz´, ˝e teraz przysz∏y czasy na
aktywnoÊç osób starszych”.
Szczegó∏owà instrukcjà budowania
motywacji oraz nabywania nowych
kompetencji jest technika motywacyjna „Schemat rowerka” opracowana przez M. Kwiatkowskà.
Technika ta w swojej pierwotnej
wersji zosta∏a opracowana dla dzieci
z ró˝nego typu zaburzeniami, jednak
praktyka terapeutyczna pokaza∏a, ˝e
jest ona równie u˝yteczna w pracy
z osobami doros∏ymi – starszymi
lub niepe∏nosprawnymi. Na przyk∏adzie nauki jazdy na rowerze pokazuje
ona kolejne etapy nabywania umiej´tnoÊci, które mo˝na odnieÊç praktycznie do ka˝dej innej czynnoÊci.
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2.

3.

4.
Etapy nabywania umiej´tnoÊci:
SCHEMAT ROWERKA (wg
M. Kwiatkowskiej)
1. Dziecko widzi je˝d˝àce dzieci
i chce rowerek – obserwacja,
prowadzàca do rozbudzenia
motywacji. Osoba starsza, samotna, która dotychczas nie
korzysta∏a z telefonu komórkowego z powodu l´ku przed urzàdzeniami technicznymi i brakiem
wiary w w∏asne umiej´tnoÊci
poradzenia sobie z obs∏ugà tego
typu sprz´tu, widzi aparat dla
seniorów, oglàda z pracownikiem socjalnym filmy, na któ-

5.

6.

rych inne starsze osoby korzystajà z tego typu telefonów.
Dostaje rower, oglàda go,
dzwoni dzwonkiem, przewraca
i kr´ci kó∏kiem, wàcha i li˝e
oponki … – wielozmys∏owe
poznanie danej umiej´tnoÊci
lub przedmiotu. Klient wraz
z pracownikiem idzie do sklepu
z telefonami, oglàda aparat, dotyka, naciska, obraca w d∏oni,
zadaje pytania sprzedawcy.
Dziecko siada, prowadzi rower
za kierownic´, stawia nogi na
peda∏ach, siedzàc odpycha si´
nogami … – etap przystosowania cia∏a. Klient zabiera telefon
do domu, próbuje ∏adowania
aparatu, w∏àczania, trzymania
w r´ku, przyk∏adania do ucha
(poniewa˝ osoby starsze, przyzwyczajone do tradycyjnych s∏uchawek telefonicznych mogà
mieç k∏opot z fizycznym oswojeniem si´ z nowym przedmiotem).
Jeêdzi na rowerku z przyczepionymi po bokach kó∏kami –
etap wykonywania czynnoÊci
na p∏aszczyênie. Klient trzyma
aparat w r´ce, pracownik prowadzi jego palec po klawiszach
– pierwsze wybieranie numeru
telefonu, odbieranie rozmowy.
Dziecko nadal ma cztery ko∏a,
ale dwa sà lekko podniesione
– nauka ruchu w przestrzeni.
W obecnoÊci pracownika klient
samodzielnie wchodzi do menu,
wybiera numer, odbiera rozmow´, odrzuca rozmow´.
Dziecko ju˝ jeêdzi, ale asekurowane jest za pomocà kija –

wykonywanie bez ponoszenia
odpowiedzialnoÊci. Klient z pomocà pracownika wykonuje
po∏àczenie do osoby znajomej.
7. Dziecko jeêdzi z „magicznym
kijem” – przej´cie odpowiedzialnoÊci. Klient telefonuje samodzielnie, odbiera rozmowy.
Pracownik socjalny wczeÊniej
ustala, ˝e w razie gdyby potrzebowa∏ pomocy, np. z powodu
zawieszenia si´ telefonu lub
innej trudnej dla niego sytuacji,
klient mo˝e zwróciç si´ o pomoc do sàsiada.
8. Dziecko poprawia technik´, uczy
si´ jeêdziç „bez trzymanki”,
z nogami na kierownicy, po
schodach, po górach – rozwój
i twórczoÊç. Klient korzysta
z telefonu, poznaje inne zaawansowane funkcje, eksperymentuje, odbiera i wysy∏a SMS-y.
Opisane wczeÊniej rozbicie procesu
nabywania nowej umiej´tnoÊci na
ma∏e kroki pokazuje, jak skomplikowanym procesem jest przyswajanie kompetencji. W podesz∏ym wieku
proces ten staje si´ coraz trudniejszy.
Dlatego wymaga od pracownika
socjalnego wsparcia i wzmacniania
na ka˝dym etapie. Technika rowerka
doskonale sprawdza si´ motywowaniu i uczeniu obs∏ugi bankomatu,
za∏atwianiu spraw urz´dowych,
korzystaniu ze sprz´tu rehabilitacyjnego, uczestniczeniu w ró˝nego
typu zaj´ciach specjalistycznych
dla seniorów.
◆
Agnieszka Sobiega∏a

Czy jednostki pomocy spo∏ecznej mogà opracowywaç i wdra˝aç strategie
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstw?
Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu (ang. Corporate
Social Responsibilty, CSR) przez
wiele lat identyfikowana by∏a wy∏àcznie ze sferà biznesu. Generalnie
istotà CSR jest twierdzenie ˝e przedsi´biorstwo ponosi odpowiedzialnoÊç i wywo∏uje wp∏yw na spo∏e-
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czeƒstwo. CSR wià˝e si´ te˝ z poszanowaniem obowiàzujàcego prawa,
jak te˝ dla uk∏adów zbiorowych
pomi´dzy partnerami spo∏ecznymi.
Realizacja inicjatyw z zakresie
CSR opiera si´ na zasadzie pe∏nej
dobrowolnoÊci, nie wynika zatem

z zobowiàzaƒ prawno-ustawowych.
W roku 2001 Komisja Europejska
przedstawi∏a dokument pt. „Green
Paper on Corporate Social Responsibility”. Celem tej inicjatywy by∏o
wywo∏anie publicznej debaty poÊwi´conej odpowiedzialnoÊci biznesu.
W proces konsultacji w∏àczy∏y si´
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wówczas instytucje unijne: dyrekcje
generalne Komisji ds. zatrudnienia,
spraw socjalnych, przedsi´biorstw
i spo∏eczeƒstwa informacyjnego,
handlu, ochrony Êrodowiska, przedstawiciele sektora przedsi´biorców,
zwiàzki zawodowe, media, eksperci,
organizacje pozarzàdowe i instytucje naukowe. Po konsultacjach
opracowano nowy dokument stanowiàcy strategi´ dzia∏aƒ w zakresie
upowszechniania i wdra˝ania CSR
– „White Paper: Communication on
CSR”. Adresatami tego dokumentu
sà instytucje europejskie, paƒstwa
cz∏onkowskie, partnerzy spo∏eczni,
a tak˝e organizacje biznesowe i konsumenckie.
Wed∏ug Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) najwa˝niejsze
korzyÊci wynikajàce z wdra˝ania
strategii odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwa powinno si´ rozpatrywaç w perspektywie d∏ugofalowej.
FOB wymienia:
● wzrost zainteresowania inwestorów,
● zwi´kszenie lojalnoÊci konsumentów i interesariuszy,
● popraw´ relacji ze spo∏ecznoÊcià i w∏adzami lokalnymi,
● wzrost konkurencyjnoÊci,
● podnoszenie poziomu kultury
organizacyjnej firmy,
● kszta∏towanie pozytywnego wizerunku firmy wÊród pracowników,
● pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników.
Wraz z rozwojem koncepcji CSR
tak w Europie zmieni∏o si´ te˝ podejÊcie do CSR. Powodem takiego
stanu rzeczy jest opracowanie kolejnych dokumentów w zakresie
CSR, jak i stanowisko Komisji
Europejskiej odnoszàce si´ do tego
tematu. G∏ównà okolicznoÊcià sprzyjajàcà mo˝liwoÊci rozszerzenia
dzia∏aƒ CSR na przedsi´biorstwa
publiczne by∏o wdro˝enie w Polsce
w 2010 r. Normy ISO 26000. Nadrz´dnym celem, który towarzyszy∏
tworzeniu tej normy, by∏o osiàgni´-

www.dashofer.pl

cie globalnego porozumienia dotyczàcego podstawowych definicji
i obszarów spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, a tak˝e zaproponowanie
wytycznych w jej implementacji.
Inauguracja tej normy jest o tyle znaczàca, ˝e nie dotyczy ona wy∏àcznie sfery biznesu, bowiem zawiera
zbiór wytycznych, wskazujàcych
warunki spo∏ecznie odpowiedzialnego zarzàdzania ró˝nego rodzaju
organizacjami. Mo˝liwoÊç wdra˝ania normy ISO 26000 oznacza, ˝e
idee spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
przedsi´biorstw przestajà byç domenà sektora rynkowego i wielkich
korporacji, zaÊ normy te mogà byç
wdra˝ane równie˝ i w innych instytucjach, w tym w instytucjach pomocy spo∏ecznej.
WA˚NE! Norma ISO wyznacza zasady spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci, a tak˝e definiuje jej podstawowe obszary, do których nale˝y:
∏ad korporacyjny, prawa cz∏owieka,
praktyki w miejscu pracy, Êrodowisko, praktyki rynkowe, kwestie
konsumenckie, zaanga˝owanie spo∏eczne i rozwój przedsi´biorczoÊci.
ISO 26000 tworzono w drodze
dialogu z interesariuszami, którego
celem by∏o osiàgni´cie konsensusu.
Norma ta ma charakter wytycznych.
Zosta∏a stworzona z myÊlà o ka˝dej
organizacji, a nie tylko o przedsi´biorstwach z sektora biznesu.
OÊrodek pomocy spo∏ecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie czy
te˝ regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej to tak˝e przedsi´biorstwa
paƒstwowe – samorzàdowe jednostki szczebla gminnego (OPS), powiatowego (PCPR), bàdê wojewódzkiego (ROPS). W zwiàzku z tym te
jednostki tak˝e mogà rozwa˝aç
opracowywanie i realizacj´ programów spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
przedsi´biorstw.
Skoro przyj´liÊmy za∏o˝enie, ˝e
tak˝e jednostki pomocy spo∏ecznej
mogà realizowaç strategie spo∏ecz-

nej odpowiedzialnoÊci, nale˝a∏oby
si´ zastanowiç, w jakich obszarach
i jakie przyk∏adowe dzia∏ania mogà
byç realizowane. Mo˝na rozwa˝yç
wskazanie przynajmniej trzech obszarów, w ramach których jednostki
pomocy spo∏ecznej mogà realizowaç dzia∏ania spo∏ecznie odpowiedzialne – ochrona Êrodowiska
naturalnego, relacje z personelem
i innymi interesariuszami przedsi´biorstwa, zaanga˝owanie spo∏eczne.
W pierwszym z obszarów – Êrodowisko – w ramach dzia∏aƒ z tej
dziedziny rozwa˝aç mo˝na dla przyk∏adu wprowadzenie ekologicznych
materia∏ów, np. ekologicznego papieru, wszelkich dzia∏aƒ na rzecz
oszcz´dnoÊci energii, a tak˝e coraz
bardziej rozpowszechnionego Green
IT, który obejmuje dzia∏ania korzystne dla Êrodowiska naturalnego,
jak np.:
● recykling zu˝ytego sprz´tu elektronicznego i elektrycznego;
● zakup serwerów wirtualnych
(w tzw. „w chmurze” zamiast
tradycyjnych);
● ograniczanie zu˝ycia energii
czy zmniejszenie emisji szkodliwych substancji;
● wprowadzanie strategii funkcjonowania firm, które majà na celu
redukcj´ negatywnego wp∏ywu
na Êrodowisko.
Drugi z obszarów – relacje z personelem i innymi interesariuszami
przedsi´biorstwa dotyczyç mogà
dzia∏aƒ takich, jak np. zwi´kszenie
udzia∏u pracowników w zarzàdzaniu przedsi´biorstwem, wolontariat
pracowniczy, zaanga˝owanie pracowników we wdra˝anie strategii
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu, zwi´kszenie zaanga˝owania
pracowników oraz ich udzia∏u w procesie zarzàdzania poprzez przeglàd
i zmiany obowiàzujàcych procedur, wdro˝enie narz´dzi dialogu
spo∏ecznego. Inne dzia∏ania w tym
obszarze dotyczyç mogà poprawy
komunikacji wewn´trznej poprzez
utworzenie kana∏ów komunikacji
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umo˝liwiajàcych regularnà wymian´ informacji z pracownikami (np.:
regularne badanie opinii), utworzenie specjalnej procedury wymiany
informacji w przedsi´biorstwie lub
usystematyzowanie procesu dialogu
(np. poprzez interaktywny portal
intranetowy). Do dzia∏aƒ w tym obszarze, które mogà z powodzeniem
wdra˝aç jednostki pomocy spo∏ecznej, zaliczyç mo˝na popraw´ warunków pracy wraz ze zwi´kszeniem
równowagi ˝ycia zawodowego i prywatnego (work-life balance) poprzez zwi´kszenie wykorzystanie
elastycznych form zatrudnienia,
zapobieganie wypaleniu zawodowemu, jak te˝ podejmowanie inicjatyw w zakresie BHP, wykraczajàcych poza obowiàzek prawny np.
dodatkowe zabezpieczenia. Do katalogu tego typu dzia∏aƒ mo˝na dodatkowo zaliczyç popraw´ równego traktowania pracowników bez wzgl´du
na p∏eç, ras´, wyznanie, wiek, narodowoÊç, niepe∏nosprawnoÊç, orientacj´ seksualnà, a tak˝e opracowanie
i wdro˝enie polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej,
wzmocnienie mechanizmów przeciwdzia∏ania dyskryminacji. Kolejnym obszarem mo˝e byç rozwijanie
kompetencji zawodowych pracowników poprzez przeprowadzenie
analizy potrzeb szkoleniowych i tworzenie programu szkoleniowego,
organizacj´ wewn´trznego mentoringu (programu wymiany doÊwiad-
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czeƒ pomi´dzy doÊwiadczonymi
a m∏odymi pracownikami), podejmowanie dzia∏aƒ ∏agodzàcych
skutki przesuni´ç i zwolnieƒ pracowników np. rozpoznawanie kompetencji zawodowych, poradnictwo
zawodowe.
Dzia∏ania w trzecim obszarze –
zaanga˝owanie spo∏eczne – mogà
wynikaç z analizy interesariuszy
firmy – jej bezpoÊredniego otoczenia
– którymi oprócz pracowników mogà
byç klienci, partnerzy, wspó∏pracownicy. Dzia∏ania w tym ostatnim
zakresie dotyczyç mogà przyk∏adowo dzia∏aƒ zwiàzanych z zaanga˝owaniem w dobrowolne dzia∏ania,
partnerstwa i lokalne inicjatywy
z organizacjami pozarzàdowymi,
innymi instytucjami publicznymi
(inne jednostki pomocy spo∏ecznej,
szko∏y, przedszkola, biblioteki, domy
kultury itp.), w∏adzami samorzàdowymi. Ponadto mo˝na tu zaliczyç
dzia∏ania na rzecz budowania i formalizowania dialogu, wspó∏pracy,
opracowania narz´dzi komunikacyjnych, jak te˝ wspierania rozwoju
spo∏ecznoÊci lokalnej poprzez dzielenie si´ wiedzà i doÊwiadczeniem.
UWAGA! Poza opisanymi
dzia∏aniami jednostki pomocy
spo∏ecznej mogà anga˝owaç si´
w projekty zwiàzane z wdra˝aniem
spo∏ecznie odpowiedzialnych zamówieƒ publicznych.

Jak wiadomo, CSR wià˝e si´ z realizacjà dzia∏aƒ wykraczajàcych poza
obowiàzki wynikajàce z prawa.
Dlatego te˝ innym przyk∏adem dzia∏ania spo∏ecznie odpowiedzialnego
realizowanego przez jednostk´ pomocy spo∏ecznej b´dzie zatrudnianie
osób niepe∏nosprawnych w ponadnormatywnym wymiarze etatów –
czyli powy˝ej 6% za∏ogi w przeliczeniu na etaty, bàdê te˝ wdra˝anie
standardów pe∏nej dost´pnoÊci –
likwidacja barier architektonicznych
i barier w dost´pie do informacji.
Katalog mo˝liwych form dzia∏ania
w ramach strategii CSR jest wi´c
niezmiernie obszerny tak˝e dla jednostek pomocy spo∏ecznej. Warto
rozwa˝yç wprowadzanie takich
dzia∏aƒ, bowiem dzi´ki nim poprawi
si´ wizerunek instytucji na zewnàtrz,
klienci i wspó∏pracownicy z innych
instytucji b´dà mile zaskoczeni
jakoÊcià Êwiadczonych us∏ug i poziomem kultury przedsi´biorstwa,
zaÊ pracownicy b´dà tym lepiej identyfikowaç si´ ze swojà firmà, tym
samym b´dzie mo˝na zaobserwowaç mniejszà rotacyjnoÊç pracowników. Znaczàcà wartoÊcià dodanà
tych dzia∏aƒ b´dzie te˝ wsparcie,
jakie otrzymajà jednostki czy grupy
dzi´ki zaanga˝owaniu spo∏ecznemu
firmy i wolontariatowi jej pracowników.
◆
Micha∏ Mazur

Osoby niepe∏nosprawne w systemie pomocy spo∏ecznej
W ustawie o pomocy spo∏ecznej
z dnia 12 marca 2004 r. w katalogu
osób i rodzin, którym udzielane jest
wsparcie, wymieniana jest mi´dzy
innymi niepe∏nosprawnoÊç. Niepe∏nosprawnoÊç stanowi jednà z przes∏anek do udzielania pomocy spo∏ecznej.
WA˚NE! Osoby niepe∏nosprawne mogà otrzymywaç Êwiadczenia pieni´˝ne, us∏ugi w postaci
pracy socjalnej, jeÊli oczywiÊcie spe∏-
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niajà okreÊlone kryteria, ale majà
równie˝ zagwarantowany dost´p
do innych Êwiadczeƒ.
Dzia∏ania adresowane typowo do
osób niepe∏nosprawnych to Êwiadczenia pieni´˝ne dla osób ca∏kowicie niezdolnych do pracy, us∏ugi
opiekuƒcze, specjalistyczne us∏ugi
opiekuƒcze, miejsca w oÊrodkach
wsparcia lub jednostkach ca∏odobowej opieki. OÊrodki wsparcia to
Ârodowiskowe Domy Samopomocy

ro˝nego typu. WÊród domów pomocy spo∏ecznej oferujàcych ca∏odobowà opiek´ wyró˝nia si´ placówki
dla osób przewlekle psychicznie chorych, doros∏ych niepe∏nosprawnych
intelektualnie, dla dzieci i m∏odzie˝y
niepe∏nosprawnych intelektualnie,
a tak˝e osób niepe∏nosprawnych fizycznie.
Wed∏ug danych zebranych podczas
Narodowego Spisu Powszechnego
z roku 2011 w Polsce jest oko∏o
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4,7 milionów osób niepe∏nosprawnych. Liczba osób niepe∏nosprawnych stanowi∏a 12,2% ludnoÊci
kraju, przy czym w 2002 roku stanowi∏a ju˝ 14,3% ludnoÊci. Wed∏ug
badaƒ prowadzonych przez G∏ówny
Urzàd Statystyczny liczba osób niepe∏nosprawnych w ostatnich latach
systematycznie roÊnie. JednoczeÊnie odnotowuje si´ wzrost wspó∏czynnika aktywnoÊci zawodowej
oraz wskaênika zatrudnienia osób
niepe∏nosprawnych. W roku 2007
roku wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej osób niepe∏nosprawnych
w wieku produkcyjnym wynosi∏
22,6%, zaÊ w roku 2012 r. osiàgnà∏
poziom 27,5%. Wskaênik zatrudnienia osób niepe∏nosprawnych
w 2012 roku osiàgnà∏ wartoÊç 23%,
przy jednoczeÊnie wysokim, bo 16%,
poziomie bezrobocia w tej grupie.
Wed∏ug danych z grudnia 2012 r.
pochodzàcych z Systemu Obs∏ugi
Dofinasowaƒ Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏nosprawnych zatrudnionych by∏o
∏àcznie 241,5 tys. osób niepe∏nosprawnych. Coraz cz´Êciej osoby te
zatrudniane sà na otwartym rynku
pracy, czyli poza zak∏adami pracy
chronionej. Niemniej jednak poziom
ubóstwa w tej grupie spo∏ecznej
jest du˝y – wskazujà na to badania
prowadzone przez CBOS – Ubóstwo
w Polsce 2011, a tym samym przek∏ada si´ to na koniecznoÊç korzystanie z pomocy spo∏ecznej. Z tego
tak˝e wynika koniecznoÊç postrzegania niepe∏nosprawnoÊci nie tylko
jako problem jednostki, którà dotyka
ograniczona sprawnoÊç, ale nale˝y
postrzegaç jà jako problem spo∏eczny. Wynikajàcy z pojawiajàcych si´ schorzeƒ brak mo˝liwoÊci
pe∏nienia ról spo∏ecznych odpowiednich do wieku sprawia, ˝e konieczne staje si´ zapewnienie wsparcia
i opieki Êrodowiskowej. Choç jak
wynika z badaƒ w opinii spo∏ecznej, to przede wszystkim cz∏onkowie rodzin, a nie placówki s∏u˝by
zdrowia lub pomocy spo∏ecznej
powinny zapewniaç opiek´ i wsparcie osobom niepe∏nosprawnym.
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Niemniej jednak nie zawsze najbli˝sze otoczenie osoby niepe∏nosprawnej jest w stanie zagwarantowaç jej wystarczajàcà pomoc
i opiek´.
Dla zrozumienia problematyki osób
niepe∏nosprawnych wa˝ne jest, ˝e
sama niepe∏nosprawnoÊç definiowana jest ró˝norodnie.
Âwiatowa Organizacja Zdrowia
(WHO), poj´cie niepe∏nosprawnoÊci rozpatruje w trzech aspektach
niesprawnoÊç, niepe∏nosprawnoÊç,
ograniczenie w pe∏nieniu ról spo∏ecznych.
WA˚NE! NiesprawnoÊç jest
to utrata sprawnoÊci lub nieprawid∏owoÊç w budowie czy funkcjonowaniu organizmu pod wzgl´dem
psychologicznym, psychofizycznym lub anatomicznym. Niepe∏nosprawnoÊç rozumiana jest jako
ograniczenie lub bark mo˝liwoÊci
zakresie prowadzenia aktywnego
˝ycia. Ograniczenia w pe∏nieniu ról
spo∏ecznych to ograniczenia w zakresie realizowania zadaƒ odpowiednich do wieku, p∏ci oraz oczekiwaƒ spo∏ecznych.
UWAGA! W Polsce w prawnym rozumieniu za osob´ niepe∏nosprawnà uznawana jest osoba,
która posiada orzeczenie o niepe∏nosprawnoÊci wydane przez Powiatowy Zespó∏ do Spraw Orzekania
o Niepe∏nosprawnoÊci lub decyzj´
o niezdolnoÊci do pracy wydanà przez
Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
W systemie orzekania o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci uwzgl´dnia si´
aspekt zdolnoÊci do pracy oraz
pe∏nienia ról odpowiednich do wieku,
co w przypadku osób doros∏ych
oznacza prowadzenie gospodarstwa
domowego, podejmowanie nauki
i pracy. Drugim wa˝nym kryterium
jest zdolnoÊç do samodzielnej egzystencji, czyli zaspokajanie podstawowych potrzeb ˝yciowych, takich
jak: samoobs∏uga, poruszanie si´

i komunikowanie. Uwzgl´dniajàc
te kryteria, osoby niepe∏nosprawne
uzyskujà stopieƒ lekki, umiarkowany lub znaczny.
Stopnieƒ lekki otrzymujà osoby,
u których wyst´puje obni˝ona sprawnoÊç organizmu powodujàca obni˝enie zdolnoÊci do wykonywania
pracy w porównaniu ze zdolnoÊciami jakie wykazujà osoby z pe∏nà
sprawnoÊcià psychicznà i fizycznà
posiadajàce podobne kwalifikacje.
Wyst´pujàce ograniczenia mo˝na
kompensowaç przy pomocy ró˝norodnych przedmiotów ortopedycznych, Êrodków pomocniczych lub
Êrodków technicznych.
JeÊli dana osoba jest niezdolna do
pracy lub zdolna do pracy jedynie
w warunkach chronionych lub jeÊli
wymaga zapewnienia cz´Êciowej
bàdê czasowej pomocy innych w pe∏nieniu ról spo∏ecznych, uzyskuje
wówczas stopieƒ umiarkowany.
Znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci przyznawany jest osobom
niezdolnym do pracy lub zdolnym
do pracy jedynie w warunkach
chronionych oraz które wymagajà
zapewnienia sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej
opieki i pomocy innych osób w celu
pe∏nienia ról spo∏ecznych oraz samodzielnej egzystencji.
Na orzeczeniu o stopniu niepe∏nosprawnoÊci wyszczególnione sà
tak˝e wskazania odnoÊnie do odpowiedniego zatrudnienia danej osoby,
szkoleƒ w szczególnoÊci specjalistycznych najcz´Êciej zwiàzanych
z przekwalifikowaniem, mo˝liwoÊci
podj´cia pracy w zak∏adzie aktywnoÊci zawodowej lub uczestnictwa
w warsztatach terapii zaj´ciowej.
W orzeczeniu okreÊlone zostaje tak˝e
prawo do zamieszkania w odr´bnym
pokoju, koniecznoÊci zapewnienia
sta∏ej lub d∏ugotrwa∏ej opieki lub
pomocy w zwiàzku z ograniczonà
mo˝liwoÊcià samodzielnej egzystencji, a tak˝e koniecznoÊç zapewnienia sta∏ego wspó∏udzia∏u opiekuna
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dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji, edukacji w przypadku
osób do 16. roku ˝ycia. Dodatkowo
okreÊlone zostajà wskazania do korzystania z systemu Êrodowiskowego
wsparcia w samodzielnej egzystencji
w tym korzystanie z us∏ug socjalnych, opiekuƒczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, a tak˝e
korzystania z uprawnieƒ wynikajàcych z prawa o ruchu drogowym.
Chocia˝by podstawowa wiedza
dotyczàca rodzajów schorzeƒ oraz
znajomoÊç symboli niepe∏nosprawnoÊci warunkuje skutecznà diagnoz´
i rozpoznanie mo˝liwoÊci danej
osoby. W odniesieniu do osób niepe∏nosprawnych wa˝na jest dok∏adna
analiza oczekiwaƒ, perpektyw rozwoju oraz form i mo˝liwoÊci wsparcia.
WA˚NE! Niepe∏nosprawnoÊci nie mo˝na traktowaç jako
problemu danej jednostki. Jest to
zagadnienie spo∏eczne, tak˝e w kontekÊcie nabywania niepe∏nosprawnoÊci w ciàgu ˝ycia w zawiàzku
z pojawiajàcymi si´ sytuacjami
pogorszenia stanu zdrowia.
Wiele dysfunkcji pojawiç si´ mo˝e
na skutek nieszcz´Êliwego wypadku
lub pog∏´biç z biegiem lat, doprowadzajàc do ograniczenia samodzielnoÊci. W zwiàzku z tym wa˝ne jest
równie˝ podejÊcie do osób niepe∏nosprawnych nie jako do biorców
Êwiadczeƒ korzystajàcych z ró˝nych
form opieki, a traktowanie ich jako
pe∏noprawnych uczestników ˝ycia
spo∏ecznego. Wszelkie dzia∏ania podejmowane na rzecz osób z niepe∏nosprawnoÊcià powinny zmierzaç
do usamodzielnienia oraz aktywizacji
zarówno spo∏ecznej, jak i zawodowej.
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Rozró˝nienie poszczególnych dysfunkcji i schorzeƒ umo˝liwiajà
symbole niepe∏nosprawnoÊci:
01-U upoÊledzenie umys∏owe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia g∏osu, mowy i choroby s∏uchu,
04-O choroby narzàdu wzroku, 05-R choroby narzàdu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby uk∏adu oddechowego i krà˝enia,
08-T choroby uk∏adu pokarmowego,
09-M choroby uk∏adu moczowo-p∏ciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaêne i odzwierz´ce, zeszpecenia, choroby uk∏adu krwiotwórczego,
12-C ca∏oÊciowe zaburzenia rozwojowe, np. autyzm.
Mimo wyst´pujàcych przeciwskazaƒ wiele osób chce i mo˝e podejmowaç prac´ oczywiÊcie na dostosowanych stanowiskach i w odpowiednich warunkach. JednoczeÊnie
coraz wi´cej osób z niepe∏nosprawnoÊcià aktywnie uczestniczy w ˝yciu
spo∏ecznym, kulturalnym, podejmujàc ró˝norodne dzia∏ania i aktywnoÊç. Wiele zmian wprowadzonych
zosta∏o dzi´ki aktywnoÊci organizacji
pozarzàdowych i realizacji kampanii
spo∏ecznych ukazujàcych ró˝norodne aspekty niepe∏nosprawnoÊci.
Najwa˝niejsze tezy aktywizacji
osób z niepe∏nosprawnoÊcià sformu∏owane zosta∏y przez A. Hulka
(Teoria i praktyka rehabilitacji
inwalidów, Warszawa 1969), a zak∏adajà one, ˝e ka˝da osoba pomimo upoÊledzenia pewnych funkcji
organizmu zachowuje okreÊlone
sprawnoÊci i dyspozycje, które po
w∏aÊciwym zidentyfikowaniu, ukierunkowaniu i usprawnieniu stajà si´
podstawà umo˝liwiajàcà podj´cie
szkolenia zawodowego, a tak˝e
pracy zawodowej. Drugie tak˝e

trafne za∏o˝enie wskazuje, ˝e ˝adna
praca nie wymaga od osoby, która
jà wykonuje, zaanga˝owania wszystkich jej sprawnoÊci zarówno fizycznych, psychicznych, intelektualnych,
jak i spo∏ecznych. Nale˝y wi´c stwarzaç takie warunki i mo˝liwoÊci,
aby wykorzystywaç posiadane zdolnoÊci, wykorzystywaç zachowane
mo˝liwoÊci oraz rozwijaç zainteresowania. Oferowane wsparcie powinno przyczyniaç si´ do kszta∏towania postawy samodzielnej, a nie
zale˝nej wzgl´dem systemu. Nie jest
to zadanie proste, aczkolwiek ró˝nego
typu dzia∏ania ukazujàce mo˝liwoÊci,
jakie daje rozwa˝ne wspieranie osób
niepe∏nosprawnych, ukazujà efekty
dzia∏aƒ wielu organizacji pozarzàdowych, a tak˝e instytucji, które
realizujà projekty wspó∏finansowane z Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. W pracy socjalnej wa˝ne
jest, aby korzystaç z ró˝norodnych
doÊwiadczeƒ w zakresie aktywizacji zawodowej i spo∏ecznej osób
z niepe∏nosprawnoÊcià.
◆
Dorota Pilecka

Masz pytanie do naszych ekspertów?
Chcesz uzyskaç wi´cej informacji na wybrany temat?

NAPISZ DO NAS!
Propozycje mo˝na przesy∏aç e-mailem na adres: zakrzewska@dashofer.pl
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? Pytania i odpowiedzi
Osoba sk∏ada wniosek o ustalenie prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego na starszà osob´,
która od listopada 2012 r. ma orzeczony znaczny stopieƒ niepe∏nosprawnoÊci Czy przyznaç
Êwiadczenie piel´gnacyjne do koƒca grudnia 2012 r., a od 01.01.2013 r. odmówiç?
OPS CZARNKÓW
Odpowiada Adam Lisowski
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie
ustawy o Êwiadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1548) osoby uprawnione do Êwiadczenia piel´gnacyjnego na podstawie przepisów do-

tychczasowych (tj. obowiàzujàcych
do 31.12.2012 r.) zachowujà prawo
do tego Êwiadczenia w dotychczasowej wysokoÊci do 30.06.2013 r.,
je˝eli spe∏niajà warunki okreÊlone
w przepisach dotychczasowych.

W myÊl art. 11 ust. 3 ustawy wydane na podstawie dotychczasowych
przepisów decyzje o przyznaniu prawa do Êwiadczenia piel´gnacyjnego
wygasajà z mocy prawa po up∏ywie
terminu, o którym mowa w ust. 1,
tj. 30.06.2013 r.
◆

Pracownik socjalny naby∏ prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 121
ust. 3 od 01.03.2002 roku. Kolejny urlop przys∏ugiwa∏by jej od 01.03.2012 do 28.02.2014 roku
nie zosta∏ wykorzystany. 05.03.2012 pracownik socjalny wykorzysta∏ ostatni dzieƒ z puli urlopu
dodatkowego za lata 2010–2012. Od 04.06.2012 do 01.11.2012 roku przebywa∏a na zwolnieniu
lekarskim zwiàzanym z cià˝à, od 02.11.2012 do 21.03.2013 urlopie macierzyƒskim, a od
22.03.2013 do 18.04.2013 dodatkowym urlopie macierzyƒskim. Czy nabyte prawo do 10 dni jest
wià˝àce i wobec tego od jakiego miesiàca i roku b´dzie przys∏ugiwa∏ kolejny urlop dodatkowy?
Po przepracowaniu nieprzerwalnie dwóch lat, czyli od 01.05.2015 r.?
Pracownik GOPS
Odpowiada Adam Lisowski
Przepis artyku∏u 121 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362 z póên. zm.) stanowi, i˝
pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w oÊrodku pomocy spo∏ecznej lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie, do którego
obowiàzków nale˝y praca socjalna
oraz przeprowadzanie rodzinnych
wywiadów Êrodowiskowych, je˝eli
przepracowa∏ nieprzerwanie i faktycznie co najmniej 5 lat, przys∏uguje raz na dwa lata dodatkowy
urlop wypoczynkowy w wymiarze
10 dni roboczych.
Pracownik socjalny, który korzysta
z urlopu macierzyƒskiego, dodatkowego urlopu macierzyƒskiego lub

www.dashofer.pl

wychowawczego nie wykonuje przez
czas tego urlopu faktycznie obowiàzków, o których mowa w art. 121
ust. 3 ustawy o pomocy spo∏ecznej
(praca socjalna oraz przeprowadzanie rodzinnych wywiadów Êrodowiskowych). W takiej sytuacji do
okresu uprawniajàcego do nabycia
prawa do kolejnego urlopu nie wlicza si´ okresu korzystania z urlopu
macierzyƒskiego, dodatkowego urlopu macierzyƒskiego lub wychowawczego. Czyli w sytuacji wskazanej
w zapytaniu – prawo do kolejnego
dodatkowego urlopu powstanie istotnie 1 maja 2015 r. Gdy pracownik
nab´dzie prawo do dodatkowego
urlopu w trakcie roku kalendarzowego, w∏aÊciwe jest udzielenie
pierwszego dodatkowego urlopu

wypoczynkowego w ca∏oÊci (czyli
w wymiarze 10 dni roboczych).
Wynika to zarówno z brzmienia
art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy
spo∏ecznej, jak i z faktu, ˝e nabycie
urlopu dodatkowego w trakcie roku
traktowane jest jako urlop uzupe∏niajàcy (a wi´c urlop ten nie podlega obni˝eniu proporcjonalnie do
okresu, w którym pracownik nie
mia∏ do niego prawa). Urlop w wymiarze proporcjonalnym mo˝e byç
stosowany jedynie w przypadkach
ÊciÊle okreÊlonych w Kodeksie pracy, tj. w art. 1551 (ustanie stosunku
pracy) oraz art. 1552 (np. po trwajàcym co najmniej miesiàc okresie
urlopu wychowawczego).
◆
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