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1. Przygotowanie projektu i uchwalenie przez Parlament nowej ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

Ustawa ta była nowelizowana więcej razy niż jakakolwiek inna (prawdopodobnie 

kilkadziesiąt razy w szczegółach), więc być może powinno się ją napisać raz jeszcze - od 

nowa a dobrze. Problem w tym, że legislacja w Polsce działa bardzo wolno i proces ten 

może zablokować na długi okres działania pod pozorem, że coś się robi tutaj. Zmiana 

ustawy nie jest celem samym w sobie, chociaż jest ona krytykowana z wielu stron. Jeśli 

zmieniać ustawę to dlatego, że chcemy zmienić kształt polityki wobec ON. A do tego 

konieczne jest uwzględnienie doświadczeń NGO i przedsiębiorców. Tu powinno być 

większe powiązanie polityki aktywizacji z otwartym rynkiem pracy i edukacją włączającą, 

a nie tworzenie chronionych zakładów. Bo obecne rozwiązania nie sprzyjają aktywizacji 

zawodowej. 

2. Reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, likwidacja kilku systemów orzekania  

o niepełnosprawności na rzecz jednego i spójnego sytemu;    

Jak najbardziej, to jest bardzo dobry pomysł. Nowoczesna ma to w swoim programie. 

Różne środowiska, wielokrotnie podczas naszych konsultacji społecznych, zgłaszały 

potrzebę zmiany definicji niepełnosprawności oraz dostosowanie i ujednolicenie 

systemu orzecznictwa. Można się oprzeć np. na Międzynarodowej Klasyfikacji 

Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), która prezentuje dużo szersze  

i bardziej nowoczesne spojrzenie na kwestię niepełnosprawności, wychodzące poza jej 

medyczny i społeczny model.  

3. Utrzymanie systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jako 

głównego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;    

W Polsce jest niestety niska świadomość pracodawców nt. potrzeb ON, a system 

dofinansowań jest lekko upokarzający. Bez dofinansowania niewielu pracodawców 

będzie chciało zatrudniać ON. Przy czym warto się zastanowić nad tworzeniem 

podmiotów ekonomii społecznej, zatrudniających ON  np. spółdzielnie socjalne, 

przedsiębiorstwa społeczne, zakłady aktywności zawodowej, a nie ZPCH. 
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4. Waloryzacja wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  

w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;   

Tak, to dobry pomysł i sprawiedliwy. 

5. Utrzymanie (lub odebranie) osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 

Powinno się zamknąć większość funduszy celowych i składkowych polityki społecznej  

i utworzyć  jeden socjalny budżet zadaniowy. Wydatkowanie środków PFRON jest 

nieszczelne, mało przejrzyste i sprzyjające korupcji. 50% środków nie trafia tam gdzie 

powinno.  Biurokracja się panoszy. Wydawanie środków PFRON-u na szczeblu lokalnym 

nie zaspokaja potrzeb osób z niepełnosprawnością. System finansowania jest za mało 

elastyczny i nie sprzyja zatrudnianiu. Samorządy powiatowe przeznaczają na tworzenie 

miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością zaledwie 10–13 % przekazanej im dotacji.  

Można byłoby zdecentralizować środki PFRON do marszałków województw, ale tylko 

jako środki znaczone, żeby nie mogły być wydawane na coś innego. Można też stworzyć 

zintegrowany, centralny, socjalny budżet zadaniowy, który przejąłby obsługę wszystkich 

funduszy celowych polityki społecznej.. 

6. Reforma zasad naliczania i opłacania wpłat obowiązkowych na PFRON z tytułu 

niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych, tak, aby objęły one szerszy krąg 

pracodawców (np. firmy zatrudniające pracowników na umowy cywilna – prawne);   

Tak, choć generalnie polityka państwa powinna iść w kierunku ograniczania umów 

śmieciowych, w tym dla ON.  

Należałoby zmienić obecny próg - 25 pracowników - powyżej którego istnieje obowiązek 

zatrudniania 6% osób z niepełnosprawnościami na próg 10 pracowników, w przeliczeniu 

na pełne etaty, oraz wyłączenie z obowiązku zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 

mikroprzedsiębiorstwa. Ponadto warto zacząć od dobrego przykładu, mianowicie 

konsekwentne zatrudnianie ON przez Państwo, samorządy i spółki, gdzie Państwo lub 

samorząd jest akcjonariuszem. 
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7. Reformę chronionego rynku pracy, polegającą na nowym zdefiniowaniu roli i zadań 

zakładów pracy chronionej;  

Tak reforma jest tu konieczna, gdyż system jest całkowicie archaiczny. 

8. Uproszczenie (odbiurokratyzowanie) procedur uzyskiwania pomocy publicznej na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych; 

Oczywiście tak. 

9. Zwiększenie zaangażowania środków budżetu Państwa w budżet PFRON  

(z przeznaczeniem ich na rehabilitację zawodową i leczniczą osób niepełnosprawnych). 

Tak, ale dla lepszego wydawania pieniędzy i lepszego nimi zarządzania, a nie dla 

zwiększenia pieniędzy w źle działającym PFRONie. 50% środków PFRON jest źle 

adresowanych! 


