
Oświadczenie złożone 

przez senator Helenę Hatkę 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 października 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz 
do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 

Z uwagi na docierające do mojego biura senatorskiego liczne sygnały od lubuskich przedsiębiorców, do-

tyczące zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych, pozwalam sobie 

przedstawić stanowisko w tej sprawie. 
Jak wynika z projektów ustaw okołobudżetowych na rok 2014 opublikowanych na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji, ma dojść do zrównania wysokości dofinansowania do wynagrodzeń z kwotami dotyczą-

cymi otwartego rynku pracy oraz zmniejszenia kwoty dofinansowania do wynagrodzenia. Odstąpiono rów-
nież od uzależnienia wysokości dofinansowania do wynagrodzeń od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Przewidywane maksymalne kwoty miesięcznych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych są 

następujące: 
— 1920 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

— 960 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

— 480 zł – w przypadku osób niepełnosprawnych o lekkim stopniu niepełnosprawności. 

Te kwoty zwiększy się o 640 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w odniesieniu do których orzeczo-
no chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję, oraz niewi-

domych. 

Nowelizacja systemu dofinansowań w zaproponowanym kształcie nie tylko w sposób drastyczny pogor-
szy sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce poprzez zmniejszenie rynku pracy dla osób dotkniętych wie-

loma dysfunkcjami, ale przede wszystkim doprowadzi do upadłości wielu przedsiębiorstw zatrudniających 

osoby niepełnosprawne, które nie są przygotowane ekonomicznie do tak radykalnej zmiany w systemie dofi-

nansowań w tak krótkim czasie. 
Istotne jest również to, że projekt zmian opublikowany został dopiero 18 września 2013 r., a zmiany doty-

czące wysokości dofinansowania mają wejść w życie 1 stycznia 2014 r. Koszty funkcjonowania zakładów 

pracy chronionej w ciągu trzech miesięcy zwiększą się o 30%, co nie może pozostać bez wpływu na rentow-
ność całego przedsiębiorstwa. Aktualnie rentowność takich firm oscyluje w granicach 5%. 

Nie jest możliwe, aby w ciągu trzech miesięcy wprowadzić zmiany kosztowo-organizacyjne czy też rene-

gocjować kontrakty zawarte z podmiotami zewnętrznymi, tak aby zbilansować mniejszą dotację z PFRON. 
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w realiach wolnego rynku jest stabilność pra-

wa, a nie podejmowanie pośpiesznych działań, mających na celu tylko i wyłącznie zmniejszenie deficytu 

budżetowego. Tak rygorystyczne zmiany powinny być wprowadzone z odpowiednim, co najmniej rocznym 

wyprzedzeniem, pozwalającym pracodawcom na dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych. Nie da 
się tego uczynić w ciągu trzech miesięcy. 

Uważam, że należy podjąć działania zmierzające do obrony rynku pracy dla osób niepełnosprawnych oraz 

interesów przedsiębiorstw posiadających status zakładów pracy chronionej. 
Szanowny Panie Ministrze, mając na uwadze dobro niepełnosprawnych mieszkańców województwa lubu-

skiego oraz interesy przedsiębiorstw mających status zakładów pracy chronionej, uprzejmie proszę o zajęcie 

stanowiska w tej sprawie i przedstawienie działań zmierzających do obrony rynku pracy osób niepełno-
sprawnych. 

Z poważaniem 

Helena Hatka 




