
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 43. posiedzeniu Senatu 
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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z planowanym wprowadzeniem zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych polegających na zmniejszeniu dofinansowania dla chronionego rynku 

pracy i zrównania poziomu tego wsparcia z poziomem wsparcia rynku otwartego wystąpi zagrożenie związa-
ne z całkowitą likwidacją chronionego rynku pracy. 

Przedsiębiorcy otrzymujący takie samo dofinansowanie, ale mający dużo większe obowiązki wobec pra-

cowników, będą likwidować zakłady lub rezygnować ze statusu zakładu pracy chronionej. Firmy, wobec 
braku obowiązku zatrudniania 50% pracowników niepełnosprawnych i odpowiedniej liczby osób z wyższymi 

grupami niepełnosprawności, będą zwalniać bardziej poszkodowanych niepełnosprawnych. Sądzę, iż spowo-

duje to zwolnienia tysięcy osób oraz pogorszenie wskaźnika zatrudnienia. Za zwolnieniami z pracy pójdą 
dramaty życiowe osób zwalnianych, a potrzeba wsparcia finansowego tych dodatkowych bezrobotnych spo-

woduje, że cała operacja finansowo będzie miała wynik ujemny. Likwidowane ZPChr przestaną płacić do 

PFRON, czego konsekwencją będą kłopoty finansowe tej instytucji. 

Polska ma bardzo niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działania te jeszcze bardziej ten 
wskaźnik pogorszą. Staniemy się jedynym krajem w UE, który nie ma chronionego rynku pracy; i będzie 

miał rekordowo niskie zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W naszym kraju jest kilka milionów osób nie-

pełnosprawnych – odbiorą oni te decyzję jako kolejny krok ograniczający ich szansę na znalezienie pracy, a 
co za tym idzie na pełną integrację społeczną. Argumentem w tej sprawie nie może być możliwość zatrud-

niania osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej świadczących usługi ochroniarskie, wartowni-

cze czy sprzątające. Wygląda na to, że chcemy leczyć katar przez obcięcie głowy.  

Proponuję, by rozpocząć poważną debatę na temat tego, jak zwiększyć poziom zatrudnienia osób niepeł-
nosprawnych i wyeliminować nieprawidłowości w tym zakresie. Do tego czasu nie należy wprowadzać szko-

dliwych rozwiązań przewidzianych w projekcie zmiany ustawy o rehabilitacji. 

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 




