
UCHWAŁA Nr 3640/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 27 maja 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Priorytetów Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w zakresie wspierania tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej  

Wielkopolsce” 

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 17 lipca  2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej 

(Dz. U. z 2012, poz. 850, z późn. zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

§ 1 

1. Przyjmuje się „Priorytety Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie 

wspierania tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w Województwie 

Wielkopolskim”, które będą wyznaczały kierunki realizacji zadań w tym zakresie przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. 

2. „Priorytety Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wspierania tworzenia 

i działania zakładów aktywności zawodowej w Województwie Wielkopolskim” stanowią 

załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

w Poznaniu. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 



Uzasadnienie do uchwały Nr 3640/2021Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 

dnia 27 maja 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia „Priorytetów  Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w zakresie wspierania tworzenia i działania  zakładów aktywności zawodowej  

w Wielkopolsce” 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) dofinansowuje ze środków PFRON koszty 

tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej. Działając na podstawie  

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca  2012 r.  

w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012, poz. 850, z późn. zm.), 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako właściwa jednostka Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego, rozpatruje pod względem prawidłowości składane przez 

potencjalnych organizatorów, wnioski o dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

zakładów aktywności zawodowej.  

W związku z tym proponuje się przyjęcie „Priorytetów Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w zakresie wspierania tworzenia i działania zakładów aktywności 

zawodowej w Wielkopolsce”, aby uefektywnić i dostosować do założeń przyjętej Strategii 

Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 proces weryfikacji 

merytorycznej wniosków.  

Przyjęcie dokumentu wyznaczy kierunki działania w zakresie równomiernej rozbudowy 

infrastruktury społecznej służącej rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

w Województwie Wielkopolskim, przy równoczesnym  zapewnieniu jej dostępności  

i innowacyjności oraz utrzymaniu wysokich standardów działania. 

Priorytety uwzględniają także dotychczasowe doświadczenia Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu w realizacji tego zadania. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego jest zasadne. 



Załącznik  

do uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3640/2021  

z dnia 27 maja 2021 roku 

Priorytety Samorządu Województwa Wielkopolskiego (SWW) w zakresie wspierania 

tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w Wielkopolsce (ZAZ) 

1. Lokalizacja zakładu aktywności zawodowej.  

Ze względu na konieczność zapewnienia równego dostępu  do usług w zakresie 

rehabilitacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców województwa wielkopolskiego 

priorytetem dla SWW jest tworzenie ZAZ: 

a) w podregionach (zgodnie z klasyfikacją GUS – poziom NUTS 3), w których 

nie funkcjonuje ZAZ, w tym: podregion Miasto Poznań, podregion poznański 

oraz w których funkcjonuje 1 zakład aktywności zawodowej 

b) w powiatach, na terenie których nie funkcjonuje ZAZ jak i na terenie powiatów 

ościennych 

c) w miastach powiatowych lub w miejscowościach bardzo dobrze 

skomunikowanych z miastami powiatowymi za pomocą środków komunikacji 

publicznej 

d) w lokalizacji umożliwiającej samodzielny dojazd pracowników środkami 

komunikacji publicznej, położonej blisko przystanków tramwajowych 

/autobusowych/kolejowych. Częstotliwość kursowania komunikacji nie może 

być mniejsza niż raz na godzinę.  

2. Kompleksowość wsparcia pracowników z niepełnosprawnościami (OzN).  

Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej jakości wsparcia w procesach 

rehabilitacji społeczno-zawodowej priorytetowo przez SWW traktowane będą 

zakłady: 

a) oferujące dostosowanie charakteru pracy do specyfiki niepełnosprawności 

pracowników i ich potrzeb, w razie potrzeby zakładające stworzenie placówki 

dedykowanej osobom z określonym typem niepełnosprawności i 

dostosowanej do ich potrzeb (np. dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi). 

b) zapewniające dostęp do specjalistycznej kadry o kwalifikacjach 

dostosowanych do pracy z osobami z niepełnosprawnościami, w tym m.in. 

psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i zapewniające 

możliwość ustawicznego dokształcania kadry w celu zwiększania jakości 

wsparcia tych osób 

c) oferujące dodatkowe (wykraczające poza standardową działalność zakładu) 

wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej  dla pracowników  

z niepełnosprawnościami np. w postaci usług środowiskowych, wsparcia 

mieszkaniowego, asystencji osobistej itp. 

d) oferujące dodatkowe wsparcie dla otoczenia pracowników w procesie 

usamodzielniania osób z niepełnosprawnościami np. warsztaty, szkolenia, 

poradnictwo, doradztwo  



e) posiadające koncepcję usamodzielnienia zawodowego pracowników  

z niepełnosprawnościami, w tym m.in. monitorowania i ewaluacji 

indywidualnych programów rehabilitacji, przygotowania do podejmowania 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy, współpracy z pracodawcami  

i organizacji staży i praktyk zawodowych, dostępu do szkoleń zawodowych  

i usług trenera pracy 

f) oferujące formy wspierania pracowników z niepełnosprawnościami  

w zakresie samostanowienia i wspierania decyzyjności oraz 

współdecydowania o działalności zakładu aktywności zawodowej 

g) posiadający program przeciwdziałania dyskryminacji z różnych przyczyn. 

3. Współpraca z innymi instytucjami systemu rehabilitacji społeczno-

zawodowej osób z niepełnosprawnościami.  

Ze względu na konieczność zapewnienia koordynacji wsparcia w zakresie 

rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami priorytetowo 

przez SWW traktowane będą zakłady: 

a) posiadające koncepcję rekrutacji pracowników we współpracy  

z instytucjami świadczącymi wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, w 

tym szczególnie: warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami 

samopomocy, domami pomocy społecznej, szkołami specjalnymi, ośrodkami 

szkolno-wychowawczym dla OzN i powiatowymi centrami pomocy rodzinie, 

Powiatowymi Urzędami Pracy 

b) zaangażowane we współpracę z instytucjami świadczącymi wsparcie  dla 

osób z niepełnosprawnościami, w tym szczególnie: warsztatami terapii 

zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, domami pomocy 

społecznej, szkołami specjalnymi, ośrodkami szkolno-wychowawczym dla 

OzN, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy 

społecznej, centrami usług społecznych 

c) zaangażowane bądź deklarujące gotowość do zaangażowania w prace 

regionalnej sieci zrzeszającej instytucje działające na rzecz OzN – 

regionalnej grupy ds. rehabilitacji OzN 

d) zaangażowane bądź deklarujące gotowość do współpracy i zawiązywania  

partnerstw z międzynarodowymi instytucjami o tożsamym lub podobnym 

charakterze w celu pozyskania  wiedzy oraz wymiany doświadczeń  

i dobrych praktyk. 

4. Proinnowacyjność i proekologiczność  

Ze względu na konieczność zapewnienia najwyższego standardu wsparcia w 

zakresie rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami 

priorytetowo przez SWW traktowane będą zakłady: 

a) wdrażające innowacje w zakresie rehabilitacji zawodowej, społecznej  

i leczniczej OzN 

b) wdrażające innowacje w zakresie działalności wytwórczo-usługowej 

prowadzonej przez zakład 

c) stosujące rozwiązania proekologiczne, zmniejszające produkcję odpadów, 

generujące oszczędność energii, wykorzystujące rozwiązania 

wykorzystywania energii odnawialnej. 

  



5. Racjonalność kosztów działalności przedsięwzięcia 

Ze względu na konieczność zapewnienia dbałości o środki publiczne priorytetowo 

przez SWW traktowane będą zakłady: 

a) zakładające utworzenie min. 50 miejsc pracy dla osób  

z niepełnosprawnościami 

b) planowane do utworzenia w lokalizacji należącej do organizatora lub będącej 

w użytkowaniu długoterminowym organizatora  

c) zakładające w biznes planie i kalkulacji rentowność przedsięwzięcia  

d) przewidujące działalność min. w 2 branżach w celu zapewnienia 

dywersyfikacji i bezpieczeństwa ekonomicznego działalności wytwórczo-

usługowej. 
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