
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Zając 

na 6. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 

państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 

(DzU z 2004 r. nr 88, poz. 808, z późn. zm.) wynika, że wysokość środków, jakie Prezes Zarządu PFRON 

przekazuje na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej samorządowi: 

– wojewódzkiemu, na realizację zadań określonych w art. 35 ust.  1 pkt 4–6 oraz art.  36 ustawy o 

rehabilitacji, 

– powiatowemu, na realizację zadań określonych w art. 11 ust. 12a, art. 13, art.  26, art.  26d–26f, art. 35a 

ust.  1 pkt 7 i 8, art.  36 oraz art. 40 i art. 41 ustawy o rehabilitacji, 

zależy zasadniczo od: 

– ogólnej liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy, 

– ogólnej liczby osób z orzeczeniami o niepełnosprawności (dzieci i dorosłych) oraz wskaźników 

częstości niepełnosprawności orzeczonej wśród określonych grup osób według dostępnych danych GUS, 

– kwot zobowiązań z tytułu realizacji umów z zakresu rehabilitacji zawodowej zawartych przez dany 

samorząd, 

– środków przeznaczanych na dofinansowanie zobowiązań dotyczących kosztów działania zakładów 

aktywności zawodowej lub warsztatów terapii zajęciowej. 

Z przedstawionych informacji wynika, że wysokość środków na wymienione zadania otrzymywanych 

przez samorządy w żadnej mierze nie zależy od zamożności poszczególnych samorządów, na przykład 

wkładu samorządu wojewódzkiego w PKB czy też dochodów własnych samorządu powiatowego. Ponieważ 

uważam takie rozwiązanie za błędne w obliczu corocznego braku wystarczających środków na pomoc 

osobom niepełnosprawnym na terenie najuboższych samorządów, a także w obliczu innych przepisów 

pomocowych, które prawie każdorazowo uzależniają wysokość wsparcia od dochodów beneficjenta, bardzo 

proszę o informację, czy ministerstwo jest gotowe przeprowadzić stosowną analizę zasadności i możliwości 

wprowadzenia kryterium dochodowego odnośnie do przyznawania środków PFRON na 2016 r., obok 

kryteriów wynikających z algorytmu stosowanego dotychczas do wyliczania należnych środków dla 

poszczególnych samorządów. 

Wnoszę też o informację, czy możliwe jest dodanie do środków funduszu na wspomniane zadania także 

środków unijnych. 

Nadmieniam też, że wśród osób niepełnosprawnych mieszkających w gminach i powiatach oddalonych od 

dużych centrów istnieje bardzo mała świadomość potrzeby demonstrowania ubytków zdrowia i ubiegania się 

o stosowne orzeczenie o niepełnosprawności, dlatego osoby takie, i pośrednio ich samorządy, są dodatkowo 

dyskryminowane, jeżeli chodzi o podział środków PFRON. 

Z uwagi na aktualność tematu bardzo proszę o pilną odpowiedź. 

Alicja Zając 

 
 


