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FINANSOWE INSTRUMENTY WSPARCIA
SAMOZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE
Streszczenie: W niniejszym artykule autor prezentuje główne finansowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii i w Polsce celem określenia efektów ich stosowania na tle ogólnej sytuacji na ww. rynkach pracy.
Słowa kluczowe: samozatrudnienie, osoby niepełnosprawne, finansowe instrumenty.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.21

1. Wstęp
Osoby niepełnosprawne stanowią największą mniejszość społeczną na świecie, cechującą się dużą biernością w poszukiwaniu zatrudnienia. W celu zwiększenia ich
aktywności ekonomicznej stosowane są różnego typu programy, mające stymulować
te osoby do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, w tym również samozatrudnienia. Osoby niepełnosprawne stymulowane są do wzrostu aktywności ekonomicznej,
a w szczególności do samozatrudnienia poprzez różnego typu zachęty finansowe.
Dodatkowo obejmowane są indywidualnymi programami mającymi dobrać najbardziej efektywną ścieżkę ich wejścia lub powrotu na rynek pracy. Przykładem mogą
być stosowane przez publiczne służby zatrudnienia w Wielkiej Brytanii programy
i instrumenty aktywizacji ekonomicznej oraz wspierania samozatrudnienia osób
niepełnosprawnych, które w wielu aspektach różnią się od stosowanych w Polsce
i innych krajach OECD.

2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
W niniejszym opracowaniu autor podjął próbę ogólnej charakterystyki finansowych
instrumentów mogących służyć stymulacji osób niepełnosprawnych do samozatrudnienia w kontekście ich ekonomicznej aktywności na rynkach pracy Wielkiej Brytanii i Polski. Autor sformułował następującą hipotezę badawczą: stosowane w Wielkiej Brytanii instrumenty finansowego wsparcia samozatrudnienia przynoszą lepsze
efekty w tym zakresie niż stosowane w Polsce.

PN-330-Finanse na rzecz...-Dziawgo, Patrzałek.indb 205

2014-08-19 13:51:41

206

Andrzej Koza

Jako uzasadnienie wyboru problemu badawczego posłużyła chęć wyjaśnienia
przyczyn niskiej aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych w Polsce,
mimo wieloletniego stosowania finansowych i pozafinansowych instrumentów aktywizacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych poprzez samozatrudnienie. W procesie badawczym zostały zgromadzone informacje, które autor poddał analizie i ocenie oraz które miały posłużyć wyjaśnieniu poruszanej problematyki, w tym
weryfikacji postawionej hipotezy badawczej. W niniejszym opracowaniu zastosowane zostały takie metody badawcze, jak analiza piśmiennictwa i regulacji prawnych, analiza statystyczna oraz metoda opisu słownego. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 2008-2012.

3. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
w Wielkiej Brytanii i Polsce
W krajach OECD osoby niepełnosprawne cechują się wyraźnie mniejszą aktywnością zawodową niż osoby pełnosprawne. W 2008 r. średnio niewiele ponad 50% osób
niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej było aktywnych zawodowo, a w przypadku subpopulacji osób pełnosprawnych około 80% [Sickness, Disability... 2010].
Tabela 1. Osoby pełnosprawne i niepełnosprawne w wieku produkcyjnym* w świetle wyników badań
aktywności ekonomicznej ludności Wielkiej Brytanii i Polski w latach 2008-2012
Współczynnik aktywności
zawodowej (w %)

Wskaźnik zatrudnienia
(w %)

osoby
pełnosprawne

osoby
niepełnosprawne

osoby
pełnosprawne

2008
2009
2010
2011
2012

84,2
84,0
83,8
83,8
84,3

52,9
52,8
44,4
44,8
45,4

2008
2009
2010
2011
2012

59,4
59,8
60,4
60,7
60,5

15,6
15,7
16,8
17,0
17,4

Lata

osoby
niepełnosprawne

Wielka Brytania
70,3
41,6
68,1
40,9
67,9
41,5
67,9
41,6
67,9
41,6
Polska
55,3
13,7
55,0
13,8
54,7
14,4
54,9
14,5
54,6
14,7

Bierni zawodowo
(w %)
osoby
pełnosprawne

osoby
niepełnosprawne

15,8
16,0
16,2
16,2
15,7

47,1
47,2
45,6
45,2
44,6

40,6
40,2
39,6
39,3
39,5

84,4
84,3
83,1
83,0
82,6

*W Wielkiej Brytanii w latach 2008-2012 był to wiek: dla mężczyzn 16-64 lata, dla kobiet 16-59
lat. W Polsce: 18-64 lata w przypadku mężczyzn oraz 18-59 lat w przypadku kobiet.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Sayce 2011, s. 34-36; Office of Disability Issues 2014;
Badanie aktywności... 2014].
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W Wielkiej Brytanii dysproporcje w tym zakresie są mniejsze niż w Polsce
(tab. 1).
W latach 2008-2012 współczynnik aktywności ekonomicznej ludności Wielkiej
Brytanii należał do najwyższych w krajach OECD i sięgał ponad 84%. W Polsce ten
sam parametr osiągał niecałe 61% i należał do najniższych w OECD. Jeszcze większe dysproporcje w aktywności na rynku pracy dostrzega się w przypadku osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii cechują się aktywnością zawodową na poziomie 45-50% ogółu osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat
i więcej. Plasuje to Wielką Brytanię w czołówce krajów OECD. W Polsce współczynnik ten wynosił w latach 2008-2012 maksymalnie 17,4% i należał do najgorszych wśród krajów OECD. Również pozostałe parametry charakteryzujące porównywane w niniejszym opracowaniu rynki pracy w Polsce są zdecydowanie gorsze
niż w Wielkiej Brytanii.

4. Ogólna charakterystyka podstawowych instrumentów
wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Wielkiej Brytanii i Polsce
Doświadczenia wielu krajów wysoko rozwiniętych w zakresie kreowania postaw
przedsiębiorczych wśród osób bezrobotnych, a zwłaszcza niepełnosprawnych pokazały, że skuteczność tych działań uwarunkowana jest wieloma czynnikami. Przede
wszystkim zależy od sytuacji makroekonomicznej, ogólnego klimatu dla przedsiębiorczości1, jak również rozmiarów pomocy finansowej kierowanej na samozatrudnienie.
W Wielkiej Brytanii osoba niepełnosprawna wyrażająca chęć założenia i prowadzenia własnej firmy może liczyć na bezpośrednią pomoc finansową w ramach realizowanych przez publiczne służby zatrudnienia programów wsparcia zatrudnienia,
finansowanych ze środków publicznych (tab. 2).
Ponadto może być beneficjentem różnych dodatkowych świadczeń, które zdecydowanie ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie i na rynku pracy. Oprócz pomocy finansowej może otrzymać fachową pomoc w zakresie doradztwa biznesowego
przez osobistego doradcę w urzędzie pracy zarówno w okresie przed samozatrudnieniem, jak i w trakcie prowadzenia własnej firmy.
W Polsce osoba niepełnosprawna również może skorzystać z pomocy fachowej
doradców zawodowych na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie samozatrudnienia oraz może liczyć na finansową pomoc ze środków publicznych na założe1
W świetle wyników badań Banku Światowego „Doing Business” w 2013 r. pod względem łatwości prowadzenia biznesu (ułatwień dla zakładania i prowadzenia własnej firmy) Polska znalazła się
na 45. pozycji, a Wielka Brytania na 10. wśród objętych badaniem 189 krajów świata. Przy czym pod
względem łatwości zakładania firmy Polska zajęła 116. pozycję, a Wielka Brytania 28. [World Bank
Doing Business 2014] .
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Tabela 2. Podstawowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii
Kwoty i stawki dofinansowania

Working Tax
Credit
Budżet państwa

Dodatek do przychodów, jeżeli
samozatrudniony ma co najmniej 16 lat i
pracuje co najmniej 16 godzin tygodniowo
oraz osiąga niskie dochody. Płatny jest co
miesiąc.

Maksymalne roczne kwoty dofinansowania:
2008 r. – 2310 GBP (dodatkowo 980 za ciężkie upośledzenie),
2009 r. – 2405 GBP (dodatkowo 1020 za ciężkie upośledzenie),
2010 r. – 2570 GBP (dodatkowo 1095 GBP za ciężkie upośledzenie),
2011 r. – 2650GBP (dodatkowo 1130 GBP za ciężkie upośledzenie),
2012 r. – 2790GBP (dodatkowo 1190 GBP za ciężkie upośledzenie)

2

Start-up Loans
Start-Up Loans
Company

Pożyczka na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w ramach rządowego programu
wspierania rozwoju przedsiębiorczości osobom
powyżej 18 lat. Okres zwrotu pożyczki
to maksymalnie 5 lat, płatności w ratach,
możliwość uzyskania przesunięcia terminu
rozpoczęcia spłaty kapitału (nie dotyczy
odsetek). Oprocentowanie około 6%.
Udzielana jest po przejściu procedury
weryfikacyjnej pod nadzorem osobistego
doradcy (mentora).

Kwoty pożyczki od 1000 GBP do 7499 GBP (średnio przyznawana
kwota to ok. 5000 GBP).
Jeżeli pożyczkodawca uzna biznes za szczególnie dochodowy
i z dużym potencjałem wzrostu, pożyczka może być większa –
w przedziale od 7500 GBP do 25000 GBP.

3

Access to Work
Budżet państwa

Dotacja na rozpoczęcie działalności dla osób
niepełnosprawnych w wieku powyżej 16 lat.

Kwota jest uzależniona od indywidualnej sytuacji niepełnosprawnego.
Przeznaczona na: zakup i dostosowanie sprzętu i wyposażenia
do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup specjalistycznego
oprzyrządowania, koszty transportu w ramach wykonywanej
działalności, jeśli nie można korzystać z transportu publicznego,
wynagrodzenie za asystenta w wykonywanej pracy, przy braku
możliwości samodzielnego wykonywania działalności wskutek stopnia
i rodzaju schorzenia itp.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie [Disability Means Business 2014; HM Revenue & Customs 2014].
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nie własnej firmy (tab. 3). O ile w trakcie prowadzenia firmy polski przedsiębiorca
niepełnosprawny może otrzymywać stałe dofinansowanie na pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne, o tyle pomoc merytoryczna kończy się w zasadzie
wraz z otrzymaniem dotacji do samozatrudnienia. W Polsce typowym instrumentem
wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych są dotacje ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotne osoby niepełnosprawne.
Tabela 3. Podstawowe instrumenty wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce

Lp.

Instrument
i źródło
finansowania

Warunki otrzymania

Kwoty i stawki dofinansowania

1

Dotacja
z PFRON na
samozatrudnienie

Dotacja z powiatowego urzędu
pracy dla osoby bezrobotnej
lub poszukującej dodatkowego
zatrudnienia PFRON na
rozpoczęcie lub wznowienie
działalności gospodarczej lub
rolniczej

Do 15-krotności przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
podawanego do celów emerytalno-rentowych.

2

Dofinansowanie
składek na
ubezpieczenia
społeczne
z PFRON

Dofinansowanie z PFRON
osobie samozatrudnionej
składek: emerytalnej
i rentowej1.

W okresie 1.01.2008–30.05.2011 r.
Jeżeli prowadzi działalność
gospodarczą, obowiązkowe składki
emerytalne i rentowe:
–– do 60% kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia
podawanego do celów emerytalno-rentowych;
–– do 30% kwoty minimalnego
wynagrodzenia (dla osób
rozpoczynających działalność
gospodarczą).
Od 1.06.2011 r. osoby niepełnosprawne
znacznie otrzymują 100% kwoty
składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe. Osoby niepełnosprawne
umiarkowanie – 60% tej kwoty. Osoby
niepełnosprawne lekko – 30% tej kwoty.

Dofinansowanie
do oprocentowania
kredytów
bankowych
PFRON

Dofinansowanie do
oprocentowania kredytów
bankowych zaciągniętych
w związku z prowadzoną
lub wznawianą działalnością
gospodarczą przez osoby
niepełnosprawne.

Maksymalna kwota nieprzekraczająca
50% oprocentowania kredytu
bankowego zaciągniętego w związku
z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

3

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r.; Politaj 2013, s. 403-405].
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Maksymalna kwota dotacji może sięgnąć piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce w latach 2008-2012 przeciętne dofinansowanie wynosiło około 30 tys. zł. W trakcie prowadzenia własnej firmy niepełnosprawny
przedsiębiorca może otrzymać także dofinansowanie na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne. W latach 2008-2012 nastąpiło istotne przebudowanie tego instrumentu, uzależniające kwotę pomocy od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy.
Również samozatrudnione osoby niepełnosprawne mogą otrzymać zwrot części
kwot zapłaconych odsetek od kredytu zaciągniętego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Instrument ten nie cieszył się jednak dużym powodzeniem,
przeciwnie niż dotacje na samozatrudnienie i dopłaty do składek na ubezpieczenia
społeczne. Należy również dodać, że zakres pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym prowadzącym lub zgłaszającym chęć założenia własnej firmy oraz uzyskania pomocy merytorycznej i opieki w trakcie prowadzenia własnej firmy w Wielkiej Brytanii jest znacznie większy niż w Polsce.

5. Samozatrudnienie osób niepełnosprawnych
w Wielkiej Brytanii i Polsce
W Wielkiej Brytanii wskaźnik samozatrudnienia2 w latach 2008-2012 wynosił średnio około 7%. W przypadku Polski ten wskaźnik jest o prawie 2,5 p.p. niższy (rys. 1).
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Rys. 1. Wskaźnik samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
w Wielkiej Brytanii i Polsce w latach 2008-2012 (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych [Office of Disability Issues 2010; Biuro Pełnomocnika 2014].

W Wielkiej Brytanii widoczny jest systematyczny wzrost wskaźnika samozatrudnienia (z wyjątkiem roku 2009). W tym samym okresie analitycznym w przy2
Autor wyznaczył tę miarę jako procentowy stosunek liczby osób samozatrudnionych w wieku
produkcyjnym do ogółu osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.
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padku Polski obserwuje się pewne niewielkie wahania wskaźnika w przedziale od
4,5% do 4,7%. Powyższe dane wskazują na nieco większą aktywność w zakresie
samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii niż w Polsce. Przy
czym wskaźnik samozatrudnienia osób niepełnosprawnych w porównaniu z podobnym wskaźnikiem osób pełnosprawnych, którzy są samozatrudnieni, jest kilkukrotnie mniejszy.
Odmiennie przedstawia się sytuacja w zakresie odsetka samozatrudnionych
osób niepełnosprawnych na tle ogółu aktywnych zawodowo, jak też zatrudnionych
osób niepełnosprawnych (rys. 2). W Polsce w latach 2008-2012 osoby niepełnosprawne w wieku produkcyjnym, zaliczane do aktywnych zawodowo, zdecydowanie częściej wybierały samozatrudnienie jako formę aktywizacji zawodowej oraz
formę zatrudnienia, niż osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii. W 2008 r. odsetek samozatrudnionych wśród aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych
wyniósł w Polsce 29% i był większy niż w Wielkiej Brytanii o 16 p.p.

Rys. 2. Odsetek samozatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym
z ogółu aktywnych zawodowo oraz ogółu zatrudnionych osób niepełnosprawnych
w wieku produkcyjnym w Wielkiej Brytanii i Polsce w latach 2008-2012 (w %)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych [Office of Disability Issues 2010; Biuro Pełnomocnika
2014].

W kolejnych latach różnica systematycznie malała, ale ciągle była wyraźna i w
2012 r. sięgała 10 p.p. Jeszcze większe dysproporcje występują w przypadku porównania odsetka samozatrudnionych wśród pracujących osób niepełnosprawnych.
W Polsce osoby niepełnosprawne niespełna dwukrotnie częściej niż w Wielkiej Brytanii wybierają samozatrudnienie jako formę zatrudnienia. Zatem samozatrudnienie
jest bardziej atrakcyjne dla osób niepełnosprawnych w Polsce niż w Wielkiej Brytanii, jeśli się weźmie pod uwagę jedynie osoby aktywne na rynku pracy, a zwłaszcza
osoby pracujące.
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6. Wnioski
W świetle przeprowadzonych badań w niniejszym opracowaniu osoby niepełnosprawne charakteryzują się relatywnie niewielką aktywnością na rynku pracy i częściej pozostają bierne zawodowo. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w Polsce.
W Wielkiej Brytanii system aktywizacji zawodowej przynosi zdecydowanie lepsze
efekty. Duża różnorodność stosowanych instrumentów oraz bardzo szczegółowe badania indywidualnych przypadków osób niepełnosprawnych i ich rodzin umożliwiają dobranie odpowiednich do potrzeb i możliwości poszczególnych osób niepełnosprawnych programów aktywizacyjnych. Również niezwykle rozbudowany system
doradztwa i opieki merytorycznej oraz socjalnej przynosi dużo lepsze efekty w zakresie stymulowania wejścia lub powrotu przez osoby niepełnosprawne na rynek
pracy.
Osoby niepełnosprawne w Polsce, aktywne zawodowo, przeciętnie częściej niż
w Wielkiej Brytanii korzystają z samozatrudnienia jako formy powrotu lub wejścia
na rynek pracy. Przysługująca im z PFRON dotacja na samozatrudnienie w kwocie
nawet do około 50 tys. zł oraz uzyskiwane przez cały okres prowadzenia firmy dopłaty z tego Funduszu na pokrycie części składek na ubezpieczenia społeczne, okazują się atrakcyjną zachętą dla 28% osób samozatrudnionych, wśród aktywnych zawodowo, i 32% spośród osób pracujących. W Wielkiej Brytanii te wskaźniki są
zdecydowanie gorsze i wynoszą odpowiednio niecałe 15% i około 17%. Wskazuje
to na fakt, że niepełnosprawni w Wielkiej Brytanii preferują pracę w innej formie niż
samozatrudnienie. Dopłaty do przychodów z pracy najemnej oraz wiele innych dodatków stosowanych w Wielkiej Brytanii w sytuacji stałego zatrudnienia pozwalają
zachować odpowiedni status ekonomiczny i nie wymuszają uzupełniania dochodów
poprzez samozatrudnienie.
W świetle powyższych badań autor stoi na stanowisku, że stopień zainteresowania samozatrudnieniem osób niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii jest mniejszy
niż w Polsce, jednakże głównym problemem w Polsce jest bardzo niski poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne w Polsce
zdecydowanie częściej wolą być biernymi zawodowo i utrzymywać się ze świadczeń rentowych oraz opieki społecznej niż ryzykować utratę tych pewnych dochodów na rzecz niepewnych wynagrodzeń z pracy czy też samozatrudnienia. Konieczne jest zatem przebudowanie systemu pomocy finansowej osobom niepełnosprawnym
i zwiększenie zależności kwot świadczeń od podjęcia pracy lub jej poszukiwania.
Problemem jednak jest ogólnie zła sytuacja na polskim rynku pracy i wysokie bezrobocie, co skutecznie zniechęca osoby niepełnosprawne do poddania się aktywizacji zawodowej.
W świetle powyższego autorowi udało się negatywnie zweryfikować postawioną we wstępie hipotezę badawczą.
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FINANCIAL INSTRUMENTS OF DISABLED PEOPLE
SELF-EMPLOYMENT SUPPORT
IN GREAT BRITAIN AND POLAND
Summary: In this paper the author presents the main financial instruments used to support
self-employment of disabled people in UK and Poland. The aim of this article is to determine
the effects of their use on the general situation on the labor market of disabled people in UK
and Poland.
Keywords: self-employment, disabled people, financial instruments.
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