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Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

realizowana przez samorządy powiatowe 

15 czerwca 2009 roku 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 

 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym 
przez Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu 
dzisiejszym zapraszamy do dyskusji na temat: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
niepełnosprawnych realizowana przez samorządy powiatowe. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pani KORNELIA 
KASPRZYK. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Pani KORNELIA KASPRZYK jest Kierownikiem Zespołu ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i prawa 
socjalnego oraz nowoczesnego zarządzania jednostką administracji  publicznej. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Ostatnie jedenaście lat pracy zawodowej Kornelii Kasprzyk 
ściśle związane były z problematyką rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: W tym okresie pracowała na stanowisku głównego 
inspektora w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - Wojewódzkim Ośrodku ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, a następnie w Urzędzie Miejskim Wrocławia. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:00 am: Dzień dobry 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Wyspecjalizowała się w tematyce rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych oraz pomocy publicznej  udzielanej przez powiaty. Wiedzę na ten temat 
upowszechnia prowadząc szkolenia wśród osób niepełnosprawnych, pracodawców oraz organizacji 
pozarządowych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:00 am: Zajmuje się m.in. współpracą z instytucjami i organizacjami 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącą szeroko pojętej rehabilitacji, w tym m.in. z 
Powiatowym Urzędem Pracy, Państwową Inspekcją Pracy oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Bierze udział w podejmowaniu inicjatyw i realizacji 
projektów mających na celu objęcie osób niepełnosprawnych kompleksową opieką zarówno z 
zakresu rehabilitacji społecznej jak i zawodowej, podejmowaniu akcji informacyjnych i promocyjnych 
w celu dotarcia do jak najszerszego grona osób niepełnosprawnych oraz aplikowaniu o środki 
finansowe, zarówno krajowe jak i te pochodzące z funduszy europejskich, 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: cd... przeznaczone na zadania zmierzające do zmniejszenia 
poziomu wykluczenia społecznego oraz zwiększenia aktywności osób niepełnosprawnych. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Informacje na temat doświadczenia Pani K.KASPRZYK znajdą 
Państwo na naszej stronie (www.darr.pl) w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe 
/ Archiwum czatów 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:01 am: Zacznijmy naszą rozmowę od wyjaśnienia gdzie szukać 
informacji o tym jaka instytucja w danym powiecie udziela wsparcia dla niepełnosprawnych 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:02 am: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje 
znak ">" 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:02 am: Przepisy prawne wskazują następujące instytucje:  powiatowe 
urzędy pracy, starostę (Prezydenta Miasta na prawach Powiatu) oraz powiatowe centra pomocy 
rodzinie. 
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak aż tak jednoznaczna. Proszę pamiętać, że każdy powiat w 
dużej mierze sam decyduje o instytucjach zajmujących się poszczególnymi zadaniami, np. we 
Wrocławiu zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane są głównie przez Dział Adaptacji 
Osób Niepełnosprawnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Spo 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:02 am: przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ponadto część 
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane 
są przez Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:02 am: Reasumując , w przypadku zainteresowania uzyskaniem 
wsparcia, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z właściwym miejscowo starostwem 
powiatowym, w którym z pewnością otrzymacie Państwo dalsze wskazówki umożliwiające 
załatwienie konkretnej sprawy.> 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:03 am: Dziękuję za odpowiedź. Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Główny]: szkolenia.pl wszedł o godz. 10:03 am 
 
[miki] 10:04 am: Witam. Jakie są kwalifikacje osób zasiadających w powiatowych zespołach do spraw 
orzekania o niepełnosprawności? 
 
[Ferguson] 10:04 am: Czy osoby które nie ukończyły 16 roku życia również „podlegają” pod owe 
Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:05 am: Do pracy w Zespołach powoływane są m.in. osoby z 
wykształceniem specjalistycznym w tym np.medycznym.> 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:06 am: Osoby poniżej 16 roku życia także podlegają orzekaniu przez 
Powiatowe Zespoły 
 
[Kajetan] 10:07 am: 1. Czy pracodawca zatrudniający mniej niż 25 pracowników może ubiegać się o 
dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych ? 
 
[miki] 10:07 am: Czy osoby np. po farmacji tez mogą zasiadać w tych zespołach? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:07 am: Tak, w chwili obecnej nic nie stoi na przeszkodzie. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:08 am: Osoby z wykształceniem farmaceutycznym nie są raczej 
powoływane do Zespołów 
 
[Główny]: peas wszedł o godz. 10:08 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:09 am: Przepaszam za literówkę we wcześniejszej wypowiedzi 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: Nic nie szkodzi - to nie jest takie proste - odpowiadać i pisać 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:09 am: Proszę o kolejne pytania 
 
[39] 10:09 am: Czy tzw. „Ulga telefoniczna i przywilej pocztowy” przysługuje jedynie osobą 
niepełnosprawnym czy także firmą zatrudniającym pracowników niepełnosprawnych ? 
 
[Jola] 10:09 am: Dzień dobry, proszę mi powiedzieć, co to są turnusy rehabilitacyjne i jaka jest różnica 
między turnusem a wyjazdem sanatoryjnym? 
 
[Jola] 10:10 am: ... i przede wszystkim, kto może uczestniczyć w takim turnusie? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:11 am: Turnusy rehabilitacyjne finansowane są ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a nie z NFZ. Mają na celu 
rehabilitację osób niepełnosprawnych i powinny być stosowane pomocniczo 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:12 am: Odp. dla 39 - uli tego typu skierowane są wyłącznie do osób 
niepełnosprawnych 
 
[39] 10:12 am: Gdzie szukać szczegółowych informacji poświęconych uldze telefonicznej i przywileju 
pocztowym ? A może Pani wie na czym polega owy przywilej pocztowy ? 
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[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:13 am: dot.turnusów: uczestnikami turnusów mogą być wyłącznie 
osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wymagające takiej terapii (zalecenia medyczne) 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:14 am: odp. dot. ulg: proponuję skorzystanie z informacji dot. ulg 
znajdującej się na stronie www.WSON.wroc.pl - wszystkie ulgi są tam dokładnie omówione 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:15 am: W związku z tym, że nie ma pytań oczekujących, korzystam z 
przywileju moderowania i proszę o wskazanie jakie są dopuszczone prawnie formy rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:16 am: dot.ulg Ponadto zachęcam do odwiedzenia strony 
Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych> 
 
[SME] 10:16 am: Proszę o informacje czy nadal obowiązują wskaźniki zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych dla firm starających się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 
niepełnosprawnych ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:17 am: Dla osób niepełnosprawnych: 
1. staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP 
2. przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 
3. szkolenia 
4. prace interwencyjne 
5. środki na podjęcie działalności gospodarczej 
6. dofinansowanie do wysokości 50%  oprocentowania  kredytu bankowego przeznaczonego na 

kontynuacje działalności gospodarczej 
Dla pracodawców: 
1. zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących 
stanowisk pracy (art. 26 
 
[Główny]: Raminex wszedł o godz. 10:17 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:17 am:  
2. zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu  pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych 
(art. 26 ust. 1 pkt 1a) 
3. zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 
funkcjonowanie w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b) 
4. zwrot kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb dotyczących 
przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń zakładu pracy 
oraz adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawne 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:20 am: odp. dla sme: obecnie nie, art. 26a ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:20 am: O jakiej wysokości środków mówimy w przypadku środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:21 am: Wysokość pomocy na rozpoczęcie działalności nie może 
przekroczyć 15 - krotności przeciętnego wynagrodzenia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:21 am: Kolejne pytanie - Jakie wydatki są uznawane za 
kwalifikowane w przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej 
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[SME] 10:21 am: Jak dobrze pamiętam ten wskaźnik kiedyś wynosił 6 % - Tzn. trzeba było zatrudniać 
przynajmniej 6 % osób niepełnosprawnych aby otrzymać taką dotację. 
 
[Raminex] 10:23 am: Chcielibyśmy zatrudnić osobę niepełnosprawną, która wykonywałaby pracę 
biurową. Nigdy wcześniej nie zatrudnialiśmy osoby niepełnosprawnej, w związku z tym jakie kroki 
powinniśmy wykonać aby móc zatrudnić taką osobę i gdzie możemy znaleźć informacje na temat 
przystosowania stanowiska pracy? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:24 am: Kwalifikowalne są koszty związane z podjęciem działalności w 
tym np. koszty wynajmu pomieszczeń, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, zakupu maszyn i 
urządzeń oraz towaru potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej.> 
 
[JJames] 10:24 am: Nawiązując do pytania Moderatora - czy środki na podjęcie działalności 
gospodarczej przez osoby niepełnosprawne można łączyć z innymi dotacjami ? Np. z dotacją 
pochodzącą z Powiatowego Urzędu Pracy czy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 
? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:25 am: W sprawie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej należy 
kontaktować się z właściwym miejscowo starostą powiatowym. Proszę tylko rozważyć czy będziecie 
Państwo ubiegać się o utworzenie czy o przystosowanie stanowiska pracy. 
 
[peas] 10:26 am: Chciałbym zapytać, czy bezrobotna osoba niepełnosprawna może być członkiem 
spółdzielni socjalnej i na jaka kwotę dofinansowania może liczyć? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:28 am: W przypadku przystosowania stanowiska pracy koszty 
kwalifikowalne dotyczą wyłącznie kosztów poniesionych  w celu umożliwienia wykonywania przez 
pracownika niepełnosprawnego powierzonych czynności na poziomie porównywalnym z 
analogicznymi czynnościami wykonywanymi przez pracownika pełnosprawnego. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:28 am: Wartość wydatków musi zostać pomniejszona o wartość 
wydatków, które zostałyby poniesione w przypadku wyposażenia lub dostosowania stanowiska lub 
otoczenia stanowiska pracy osoby nie będącej osobą niepełnosprawną.> 
 
[Raminex] 10:28 am: a jaka jest różnica pomiędzy utworzeniem a przystosowaniem stanowiska 
pracy? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: Porządek pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: 1-[JJames] 10:24 am: Nawiązując do pytania Moderatora - 
czy środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne można łączyć z innymi 
dotacjami ? Np. z dotacją pochodząca z Powiatowego Urzędu Pracy czy z Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki - Działanie 6.2 ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:29 am: Środki udzielane na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie 
mogą być łączone z innymi środkami 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: 2-[peas] 10:26 am: Chciałbym zapytać, czy bezrobotna 
osoba niepełnosprawna może być członkiem spółdzielni socjalnej i na jaka kwotę dofinansowania 
może liczyć? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 10:29 am: 3-[Raminex] 10:28 am: a jaka jest różnica pomiędzy 
utworzeniem a przystosowaniem stanowiska pracy? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:31 am: Uzyskanie członkostwa w spółdzielni socjalnej traktowane jest 
na równi z rozpoczęciem działalności gospodarczej - maksymalne dofinansowanie wynosi 15-krotność 
przeciętnego wynagrodzenia> 
 
[Główny]: Tomuś wszedł o godz. 10:32 am 
 
[JJames] 10:35 am: I jeszcze nawiązanie do pytania [Raminex] ... czy można łaczyć dotacje na 
przystosowanie stanowiska pracy pochodzące z PFRON z dotacją Powiatowego Urzędu Pracy na 
doposażenie miejsca pracy dla osoby skierowanej przez PUP do pracy w naszym zakładzie ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:35 am: W przypadku przystosowania stanowiska pracy koszty objęte 
pomocą to: 
1. koszty zakupu lub wytworzenia systemem gospodarczym środków trwałych stanowiących 
wyposażenie związane z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób 
niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,  
2. koszty zakupu materiałów oraz wykonania robót budowlanych w zakresie adaptacji 
pomieszczeń zakładu do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:36 am: 
3. koszty adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 
funkcjonowanie w zakładzie pracy,  
4. koszty rozpoznania przez służby medycyny pracy obejmujące niezbędne badania mające na 
celu ustalenie odpowiednio:  
o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku  z uwzględnieniem potrzeb 
wynikających z niepełnosprawności,  
o podstawę  do oceny możliwości wykonywania pracy przez osobę niepełnosprawną, 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:36 am:  
o konieczności nabycia urządzenia ułatwiającego osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w 
zakładzie pracy,  
o zakresu niezbędnego przystosowania pomieszczeń zakładu pracy w celu jego adaptacji do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:37 am: W przypadku tworzenia miejsca pracy - refundacji podlegają 
koszty wyposażenia stanowiska 
 
[Główny]: bielawa wszedł o godz. 10:38 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:39 am: odp. dla :[JJames]: oba wskazane źródła są środkami 
publicznymi, stąd też ich łączenie w celu realizacji tego samego celu stanowiłoby naruszenie prawa.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:40 am: Nie mamy pytań oczekujących - proszę o kolejne 
 
[Ferguson] 10:40 am: W niektórych powiatach osoby niepełnosprawne zwolnione są także z 
podatków lokalnych … czy zakres tych zwolnień jest identyczny w każdym powiecie ? Od jakiego typu 
podatków można uzyskać zwolnienie ? 
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[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:43 am: Zakres zwolnień z podatków lokalnych uzależniony jest od 
decyzji Rady Powiatu, a więc nie będą one identyczne. Przykładem podatku, o którym mowa jest 
podatek od posiadania psów.> 
 
[JJames] 10:43 am: Jako jeden z warunków otrzymania dotacji (osoba niepełnosprawna) na 
uruchomienie firmy jest … kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach 
wnioskowanych środków … We wzorze wniosku jaki znalazłem w Internecie jest jedynie 
„Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania” czy jest to samo czy może do wniosku 
należy przygotować biznes plan i załączyć do wniosku ? 
 
[JJames] 10:46 am: I jeszcze jedno pytanie w tym temacie ... Czy wymagany jest wkład własny czy też 
w części „Wyszczególnienie kosztów i wydatków do sfinansowania” można wskazać 100 % kosztów 
związanych z otwarciem nowej firmy ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:46 am: Zakres wymaganych dokumentów określony jest we 
wspomnianym wzorze. Jednak z uwagi na ilość posiadanych środków przez powiaty właściwym jest 
złożenie także dodatkowych dokumentów (biznes plan) - pozwala to starostwom na lepsze i 
dokładniejsze ocenianie składanych wniosków. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:47 am: W tym momencie jest oczekujące pytanie od użytkownika 
[JJames]. Proszę o kolejne pytania. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:48 am: Proszę pamiętać, że starosta rozpatrując wnioski bierze pod 
uwagę: przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki; 
popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;  kalkulację wydatków na uruchomienie 
działalności w ramach wnioskowanych środków;  uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;  
wysokość środków własnych wnioskodawcy oraz  wysokość posiadanych środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
[JJames] 10:49 am: Dziękuję ... Na koniec proszę jeszcze powiedzieć czy podatek VAT jest kosztem 
kwalifikowanym ? Czy powinno wpisywać się koszty netto czy też brutto ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:51 am: Odpowiedź ta dotyczy także wymaganego wkładu własnego - 
zgodnie z przepisami nie jest on konieczny, jednak w przypadku wyboru między wnioskodawcą 
posiadającym taki wkład i bez wkładu własnego, zasady racjonalnej gospodarki środkami publicznymi 
przemawiać będą za wnioskodawcą deklarującym wkład własny.> 
 
[miki] 10:51 am: A co z psami przewodnikami czy zwolnienie z podatku także zależy od "dobrej woli" 
rady powiatu? 
 
[Marcel] 10:54 am: Znajduję różne ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Chciałbym 
jednak sam sprawdzić, czy moja niepełnosprawność nie wyklucza mnie z wykonywania danego 
zawodu, zanim będę się ubiegać o konkretną pracę. Czy mogę znaleźć gdzieś informacje jakie muszę 
posiadać konkretne predyspozycję na konkretne stanowiska? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:56 am: Odnośnie podatku VAT: to zależy kogo dotyczy pytanie jeśli 
osoby fizycznej otrzymującej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej - to tak, VAT jest 
kosztem, natomiast w przypadku tworzenia miejsca pracy przez pracodawcę - VAT kosztem nie jest. 
 
[Główny]: LPK wszedł o godz. 10:56 am 
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[39] 10:56 am: Nawiązując do pytań [JJames]. Czy osoby które starają się o dotacje z PFRON 
podobnie jak te starające się o dotacje z PUPu muszą mieć zabezpieczenie na rzecz przyznanej dotacji 
? Jeśli tak to czy na całą kwotę dotacji czy tylko na jakąś część ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: Kolejka pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: 1- [miki] 10:51 am: A co z psami przewodnikami czy 
zwolnienie z podatku także zależy od "dobrej woli" rady powiatu? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: 2-[Marcel] 10:54 am: Znajduję różne ogłoszenia o 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Chciałbym jednak sam sprawdzić, czy moja 
niepełnosprawność nie wyklucza mnie z wykonywania danego zawodu, zanim będę się ubiegać o 
konkretną pracę. Czy mogę znaleźć gdzieś informacje jakie muszę posiadać konkretne predyspozycję 
na konkretne stanowiska? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 10:57 am: 3-[39] 10:56 am: Nawiązując do pytań [JJames]. Czy osoby 
które starają się o dotacje z PFRON podobnie jak te starające się o dotacje z PUPu muszą mieć 
zabezpieczenie na rzecz przyznanej dotacji ? Jeśli tak to czy na całą kwotę dotacji czy tylko na jakąś 
część ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 10:59 am: Wskazania i przeciwwskazania do zatrudnienia ocenia 
wyłącznie lekarz uprawniony do badań profilaktycznych, i tak czasami osoba, która w orzeczeniu ma 
wpis "żadna praca" w przypadku otrzymania pozytywnej opinii lekarskiej (specjalisty uprawnionego 
do badań profilaktycznych) może wykonywać pracę na stanowisku, którego badania dotyczyły.> 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:01 am: Wymagane zabezpieczenia dotyczą całej kwoty dotacji oraz 
ewentualnych odsetek i mogących powstać kosztów. Zwracam jednak uwagę, że przepisy przewidują 
różne formy zabezpieczenia środków. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:05 am: Formy zabezpieczenia: poręczenie, weksel z poręczeniem 
wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku 
bankowego lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. We Wrocławiu najczęściej 
stosowaną formą zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy jest akt notarialny o poddaniu się 
egzekucji.> 
 
[SME] 11:06 am: Mam pytanie dotyczące dofinansowania odsetek od kredytów zaciągniętych na 
kontynuowanie działalności gospodarczej. Czy osoby które korzystały wcześniej z pożyczki z Funduszu 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać dotacje na spłatę odsetek od kredytów w 
bankach komercyjnych ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:06 am: Pozostało tylko pytanie od użytkownika 1- [miki] 10:51 am: 
A co z psami przewodnikami czy zwolnienie z podatku także zależy od "dobrej woli" rady powiatu? 
Chyba, że nie zauważyłam odpowiedzi. Proszę o kolejne pytania 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:09 am: Osoby utrzymujące psy przewodniki mogą ubiegać się o 
dofinansowanie kosztów. Kwestie związane z regulacją ustawową zwolnienia z opłat oraz innych 
udogodnień z nimi związanych, są w tej chwili na etapie projektu ustawy.> 
 
[bielawa] 11:11 am: Witam, z Pani doświadczenia, na ile samorządy konsultują się z PFROS’em i z 
organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych przy dostosowywaniu nowo budowanych urzędów i 
budynków publicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych? 
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[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: A propos psa przewodnika proszę o informację jakie zmiany 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych wejdą w życie w dniu 19 czerwca br. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:12 am: Odseki od kredytów bankowych mogą być dofinansowane 
także osobom, które wcześniej korzystały ze środków PFRON na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, pod warunkiem, że z tych środków całkowicie się rozliczyły a umowa w sprawie ich 
udzielenia przestała obowiązywać. 
 
[Raminex] 11:12 am: Jak wygląda regulacja czasu pracy u osób niepełnosprawnych? W jakim 
wymiarze czasu przysługuje osobie niepełnosprawnej dodatkowy urlop i czy każdej osobie 
niepełnosprawnej jest naliczany w ten sam sposób, czy w zależności od stopnia niepełnosprawności? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:13 am: O dofinansowanie odsetek od kredytu bankowego może 
ubiegać się osoba niepełnosprawna, która nie osiągnęła wieku emerytalnego, prowadząca działalność 
gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne . Dofinansowanie może wynieść do 
50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: Pozostało zaledwie 45 minut. Mamy trzy pytania: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:15 am: 1-[bielawa] 11:11 am: Witam, z Pani doświadczenia, na ile 
samorządy konsultują się z PFROS’em i z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych przy 
dostosowywaniu nowo budowanych urzędów i budynków publicznych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:16 am: 2-[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: A propos psa 
przewodnika proszę o informację jakie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wejdą w życie w dniu 19 czerwca 
br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:16 am: 3-[Raminex] 11:12 am: Jak wygląda regulacja czasu pracy u 
osób niepełnosprawnych? W jakim wymiarze czasu przysługuje osobie niepełnosprawnej dodatkowy 
urlop i czy każedej osobie niepełnosprawnej jest naliczany w ten sam sposób, czy w zależności od 
stopnia niepełnosprawności? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:16 am: Proszę na razie nie zadawać pytań 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:16 am: Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od 
stopnia niepełnosprawności i tak osoby ze stopniem umiarkowanym i znacznych mogą pracować 35 
godz. tygodniowo (7 godzin dziennie). Ograniczenie to nie dotyczy osób z lekkim stopniem 
niepełnosprawności. 
 
[Główny]: 37 wszedł o godz. 11:17 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:17 am: Podobnie jest jeśli chodzi o godziny nadliczbowe i pracę w 
godzinach nocnych. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:18 am: Wymiar czasu pracy, o którym mowa wyżej, stanowi pełen 
etat> 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:19 am: Urlopy dodatkowe w wymiarze 10 dni - przysługują wyłącznie 
osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 
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[37] 11:20 am: Witam! Jestem osobą z niedowładem zarówno nóg i rąk. Czy mogę się starać o 
dofinansowanie elektrycznego wózka inwalidzkiego i do jakich instytucji muszę z tym wystąpić? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:23 am: dot. wózków: Proponuję skorzystanie z 3 różnych źródeł 
finansowania - NFZ, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (we Wrocławiu Dział Adaptacji Osób 
Niepełnosprawnych) oraz w najbliższym oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 1-[bielawa] 11:11 am: Witam, z Pani doświadczenia, na ile 
samorządy konsultują się z PFROS’em i z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych przy 
dostosowywaniu nowo budowanych urzędów i budynków publicznych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:26 am: 2-[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: A propos psa 
przewodnika proszę o informację jakie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wejdą w życie w dniu 19 czerwca 
br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:27 am: Proszę o kolejne. Mamy jeszcze ponad 30 minut spotkania. 
 
[Kajetan] 11:27 am: Przy dotacjach / pożyczkach udzielanych przez PFRON wymagana jest informacja 
wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed datą złożenia wniosku – na 
stronie PFRON nie ma jednak żadnego formularza ? Czy oznacza to iż informacja o pomocy publicznej 
winna być przygotowana w formie oświadczenia ? Czy do takiego oświadczenia mam dołączyć 
kserokopie dokumentów potwierdzających otrzymaną pomoc publiczną czy samo oświadczenie 
wystarczy ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:32 am: Jeśli na stronie PFRON nie ma druku, który należy złożyć, to 
owszem oświadczenie powinno wystarczyć - jednak proponuję wcześniejszy kontakt z właściwym 
oddziałem PFRON, mogą mieć przygotowane stosowne druki. W przypadku ubiegania się o środki w 
Zespole ds. Osób Niepełnosprawnych we Wrocławiu - oświadczenie jest dokumentem 
wystarczającym.> 
 
[Kajetan] 11:32 am: Mówiąc w skrócie … jeśli nie otrzymaliśmy pomocy publicznej w wysokości nie 
przekraczającej 200 tyś.  EUR to oznacza iż kwalifikuje się do wsparcia. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:34 am: 200 tys. euro jest faktycznie kwotą graniczną, jednak proszę 
brać pod uwagę wyjątki tj. np. sektor transportu - tu kwotą graniczną jest 100 tys.> 
 
[Kajetan] 11:34 am: A czy umorzenie podatku względem Urzędu Skarbowego jest traktowane jako 
pomoc publiczna i czy mam wliczyć kwotę podatku do pomocy publicznej jaką otrzymałem ? 
 
[bielawa] 11:37 am: Witam, z Pani doświadczenia, na ile samorządy konsultują się z PFROS’em i z 
organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych przy dostosowywaniu nowo budowanych urzędów i 
budynków publicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:38 am: Wszelkie umarzane należności publiczne stanowią pomoc 
publiczną, dlatego należy wykazywać je w takich oświadczeniach.> 
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[Ferguson] 11:39 am: Kiedy następuje przekazanie środków na podjęcie działalności gospodarczej ? 
Czy można liczyć na zaliczkę ? Jeśli tak to w jakiej wysokości ? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: Aktualna lista pytań: 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:40 am: 1-[bielawa] 11:37 am: Witam, z Pani doświadczenia, na ile 
samorządy konsultują się z PFROS’em i z organizacjami zrzeszającymi niepełnosprawnych przy 
dostosowywaniu nowo budowanych urzędów i budynków publicznych na potrzeby osób 
niepełnosprawnych? 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: 2-[Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: A propos psa 
przewodnika proszę o informację jakie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wejdą w życie w dniu 19 czerwca 
br. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: 3-[Ferguson] 11:39 am: Kiedy następuje przekazanie 
środków na podjęcie działalności gospodarczej ? Czy można liczyć na zaliczkę ? Jeśli tak to w jakiej 
wysokości ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:41 am: Z mojego doświadczenia wynika, że konsultacje takie mają 
miejsce dopiero od kilku lat i czasami brakuje jeszcze wiedzy i doświadczenia po obu stronach, jednak 
z każdym mijającym rokiem widać więcej efektów takiej współpracy.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:41 am: Proszę chwilowo nie zadawać pytań 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:43 am: Wracając do psów przewodników - nie jest to zakres naszego 
czatu, stąd moje informacje mogą być trochę nieaktualne (mamy do czynienia z bardzo 
dynamicznymi zmianami jeśli chodzi o poprawki do ustawy) 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:44 am: Rozumiem. W takim razie proszę przejść do pytania 
użytkownika [Ferguson] 11:39 am: Kiedy następuje przekazanie środków na podjęcie działalności 
gospodarczej ? Czy można liczyć na zaliczkę ? Jeśli tak to w jakiej wysokości ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:45 am: Wiem, że zakres zamian ma dotyczyć m.in. wprowadzania 
psów przewodników do obiektów handlowych. Jeśli chodzi o ściślejsze informacje proszę o przesłanie 
tego pytania na mój adres: Kornelia.Kasprzyk@um.wroc.pl  postaram się odpowiedzieć na to pytanie 
do jutra. 
 
[bielawa] 11:46 am: Czy PFROS organizuje jakies kursy lub szkolenia dla urzędników nt. poruszania się 
i funkcjonowania osób niepełnosprawnych w urzędach itp? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:47 am: Środki na działalność gospodarczą wypłacane są  w terminie 
14 dni od podpisania umowy, złożenia zabezpieczeń oraz przedstawienia wpisu do ewidencji 
gospodarczej lub innego dokumentu świadczącego o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Środki te 
nie są wypłacane zaliczkowo.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:49 am: Pozostało tylko jedno pytanie od użytkownika [bielawa] 
dlatego korzystając z prawa bycia moderatorem pozwolę sobie zadać następujące pytanie: Czy osoba 
niepełnosprawna może liczyć na jakieś ulgi czy też inną formę wsparcia w odniesieniu do kosztów 
składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe. 
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[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:49 am: Nie ma niestety takich szkoleń. Prawdopodobnie szkolenia 
takie poprawiłyby jakość obsługi niepełnosprawnego klienta.> 
 
[JJames] 11:50 am: Czy można uzyskać pomoc finansową na ponowne podjęcie działalności 
gospodarczej ? Jeśli wcześniej dostaliśmy takie dofinansowanie i zostało spożytkowane zgodnie z 
umową ? 
 
[Główny]: wedrownik wszedł o godz. 11:50 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:51 am: Osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność 
gospodarczą (lub rolniczą) PFRON, na jej wniosek, może sfinansować obowiązkowe składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której 
podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 
1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.6)).> 
 
[Główny]: wedrownik wyszedł o godz. 11:53 am 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:53 am: Środki na działalność gospodarczą mogą być udzielone 
jednorazowo,  a więc jeśli wnioskodawca otrzymał wcześniej środki publiczne na taki sam cel, 
automatycznie nie może otrzymać ich po raz kolejny.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 11:54 am: Proszę o odpowiedź na pytanie: jakie są limity 
dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ? 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:55 am: Środki  na działalność może otrzymać osoba niepełnosprawna  
na ponowne podjęcie działalności, po warunkiem, że wcześniej prowadzona działalność została 
wyrejestrowana i od tego czasu upłynęło co najmniej 12 miesięcy.> 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:58 am: Zgodnie z art 26a ustawy pracodawcy przysługuje ze środków 
Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego w kwocie: 
1) 160 % najniższego wynagrodzenia - znaczny stopnia niepełnosprawności 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:59 am: 140 % najniższego wynagrodzenia  - umiarkowany oraz 60 % 
najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia 
niepełnosprawności. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 11:59 am: Kwoty te zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia w 
przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie 
umysłowe lub epilepsję oraz niewidomych.> 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Szanowna Pani, Szanowni Państwo – nasze spotkanie 
dobiegło końca. Niezmiernie dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. Jeżeli mają Państwo 
dodatkowe pytania do Pani KORNELI KASPRZYK, to prosimy je kierować na adres mailowy: 
eic@darr.pl. Pytanie przyjmujemy tylko w dniu dzisiejszym do godziny 16:00. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Poza tym jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z 
prowadzeniem biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania 
zapraszamy do kontaktu z nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: 
eic@darr.pl czy też z Punktem Konsultacyjnym. Pytania można wysyłać do nas poprzez stronę 
internetową: www.darr.pl (ikonka ZADAJ PYTANIE KONSULTANTOWI w lewym pasku): 
http://www.darr.pl/form.html 
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[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Zapis rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / Archiwum czatów. 
Szczególnie zapraszam tam osoby, które przyłączyły się do nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały 
możliwości zapoznać się z wszystkimi pytaniami/odpowiedziami. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu 
Enterprise Europe Network West Poland organizujemy 36 czatów. Dzisiejszy był CZTERNASTYM z 
serii. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Informacje o poprzednich czatach można znaleźć na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Enterprise Europe Network / Czaty internetowe / ARCHIWUM CZATÓW. 
Więcej informacji na stronie: http://www.darr.pl/?id=170 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Prosimy Państwa o sugestie w zakresie tematyki czatów / 
ekspertów, które powinnyśmy dla Państwa przygotować. Sugestie prosimy kierować na adres 
mailowy: eic@darr.pl 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: Kolejne czaty zaplanowane na ten tydzień to. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:00 pm: 16 czerwca br. (jutro) - Dofinansowanie na uzyskanie 
certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych - program finansowany ze środków 
Ministerstwa Gospodarki 
19 czerwca br. (w piątek) - Ochrona należności w obrocie krajowym i zagranicznym - zarządzanie 
ryzykiem kredytowym 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Szczegółowe informacja o ww. czatach są zamieszczona na 
stronie www.darr.pl oraz znajdzie się na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Przewidziane są jeszcze dwa czaty do końca miesiąca, a 
mianowicie: 
22 czerwca br. – prawo pracy 
30 czerwca br. - Administracyjno – prawne zasady prowadzenia działalności gospodarczej 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Informacje o tych czatach znajdą się na www.darr.pl do 
końca tego tygodnia. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla 
biznesu - Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 
2007-2013 (http://www.cip.gov.pl) oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: 
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Barbara Buryta] 12:01 pm: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network 
Wałbrzych – Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk] 12:02 pm: Dziękuję  za spotkanie. 
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odpowiedzi na pytanie udzielone po zakończeniu czatu 

 
użytkownik [Moderator – Barbara Buryta] 11:11 am: A propos psa przewodnika proszę o informację 
jakie zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wejdą w życie w dniu 19 czerwca br. 
 
[Ekspert: Kornelia Kasprzyk]: Zmiana przepisów prawnych, która zostanie wprowadzona w dniu 19 
czerwca br., przewiduje uprawnienie do wprowadzania psów asystujących do obiektów użyteczności 
publicznej (tj. np. opieki zdrowotnej, handlu i gastronomii) oraz środków komunikacji publicznej. 
Ponadto przepis ten przewiduje, że osoba niepełnosprawna nie będzie zobowiązana do zakładania 
psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.  
Wprowadzany zapis jest istotny głównie z powodu podjęcia próby ustawowej regulacji kwestii 
traktowanej dotychczas dość swobodnie i interpretowanej w sposób dowolny przez zarządców oraz 
właścicieli obiektów. 


