
Oświadczenie złożone 

przez senatora Henryka Ciocha 

na 76. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Pani Maria Pietrusza-Budzyńska – prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska – w imieniu Forum Warsz-

tatów Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiła mi spo-

sób finansowania warsztatów terapii zajęciowej w Polsce oraz dramatyczną sytuację obniżania standardów 

funkcjonowania tych placówek w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej z powodu niezmienności 

wysokości dofinansowania od 1 stycznia 2009 r. 

Przedstawiciele WTZ wskazują od dawna na niedostateczny poziom wsparcia finansowego. Warsztaty bo-

rykają się obecnie z ogromnymi kłopotami, bowiem brakuje środków na podstawowe opłaty, jak czynsz, 

opłaty za energię, za dowozy uczestników itp. Ponadto obecny poziom dofinansowania powoduje, że pra-

cownicy WTZ, to jest terapeuci zajęciowi, czyli ludzie z wyższym wykształceniem i wieloletnim doświad-

czeniem zawodowym (wymogi konieczne) otrzymują pensje na poziomie wynagrodzenia minimalnego (!) 

lub niewiele wyższe. Jest to praca bardzo obciążająca, doprowadzająca do szybkiego wypalenia zawodowe-

go. Niski poziom wynagrodzeń powoduje, że coraz więcej doskonale przygotowanych osób odchodzi z za-

wodu, ze szkodą dla WTZ, a przede wszystkim ze szkodą dla niepełnosprawnych uczestników zajęć. 

Warsztaty terapii zajęciowej to placówki realizujące w Polsce dwojaki cel: rehabilitację społeczną oraz 

rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Dzięki temu lepiej wykorzystany zostaje potencjał, jaki 

oferują WTZ w wychodzeniu z wykluczenia społecznego. 

Finansowanie tych instytucji, jak wspomniałem wcześniej, jest niezmienne od 2009 r. pomimo regularne-

go wzrostu cen towarów i usług, a także wzrostu płacy minimalnej. Wzrost płacy minimalnej niepołączony ze 

wzrostem algorytmu dofinansowania powoduje, że dostosowanie się do przepisów prawa pracy niesie ze sobą 

zmniejszenie środków na inne bieżące i niezbędne potrzeby związane z funkcjonowaniem warsztatów. 

W związku z tym wnoszę o dookreślenie statusu pracownika WTZ na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządze-

nia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii 

zajęciowej (§ 13.1), a co za tym idzie – o współfinansowanie wynagrodzeń dla pracowników WTZ z innych 

środków wskazanych przez Pana Ministra. Takie rozwiązanie zlikwidowałoby problem niedostatecznych 

środków PFRON przeznaczonych na algorytm i zwiększyłoby budżet każdego z WTZ. 

Z poważaniem 

Henryk Cioch 




