
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Macieja Klimę, Grzegorza Wojciechowskiego  

i Kazimierza Jaworskiego  

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 

Szanowny Panie Premierze! 

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, który 
wpłynął do Sejmu w dniu 3 października br., wprowadza między innymi zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych polegające na ogra-

niczeniu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Rząd RP, szukając oszczędno-

ści budżetowych, zaproponował obniżenie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnospraw-
nych o 30%. Tak drastyczna obniżka spowoduje utratę zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne oraz za-

chwianie funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz spółdzielni inwalidów w Polsce. 

Obecnie w Polsce funkcjonuje około tysiąca czterystu zakładów pracy chronionej. Zmiany proponowane 
w ustawie dotkną prawie sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osób niepełnosprawnych pracujących w tych zakła-

dach. Autorzy ustawy, ograniczając wynagrodzenia, nie zaproponowali alternatywnych form wsparcia dla 

pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców. W związku z tym prosimy Pana Premiera o odpowiedź 

na następujące pytania. 
1. Jakie działania podjął rząd Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2013 w celu ochrony miejsc pracy 

osób niepełnosprawnych oraz wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne? 

2. Czy rząd RP zamierza wprowadzić waloryzację kwot dofinansowania do miejsca pracy w zależności od 
najniższego wynagrodzenia? 

3. Wejście w życie od 1 stycznia 2014 r. proponowanej ustawy może doprowadzić do upadku zakładów 

pracy chronionej i utraty pracy przez osoby niepełnosprawne. Jakie działania w takiej sytuacji podejmie rząd 
RP? 

4. Czy rozważa się wprowadzenie okresu przejściowego, jeżeli chodzi o wejście w życie ustawy? 

5. Przedłożony projekt ustawy niweczy budowany i sprawdzony przez lata system zakładów pracy chro-

nionej. Czy rząd RP zamierza w przyszłości podejmować działania, które doprowadzą do całkowitej likwida-
cji takich zakładów? 
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