
 
UCHWAŁA NR XXXIX/765/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 28 października 2013 r. 
 

w sprawie stanowiska- protestu Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie 

dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych,  uwzględnionej 
w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2013r. poz.596 j.t.) i § 19 ust. 2 Statutu Województwa 
Podkarpackiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz.Urz. Woj. Podk. z 1999r.  
Nr 28, poz.1247, z 2002r. Nr 54 poz.1101, z 2008r. Nr 55 poz.1449) 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje 
 

§ 1 
 

Wyraża się  stanowisko-protest dotyczący planowanej zmiany ustawy z dnia  
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 
uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 
ustawy budżetowej. Stanowisko-protest określone jest w załączniku do niniejszej 
uchwały.  

§ 2 
 

Stanowisko-protest , o którym mowa w § 1 zostanie przedłożone  Prezesowi Rady 
Ministrów. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do Uchwały NR XXXIX/765/13 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 28 października 2013 r. 
 
 

 
 

Stanowisko- protest Sejmiku Województwa Podkarpackiego  dotyczący 
planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie 
dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, uwzględnionej 
w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 

budżetowej. 
 

 
 Samorząd Województwa Podkarpackiego z troską traktuje sprawy osób 
niepełnosprawnych z terenu naszego województwa. Podejmujemy wiele działań aby 
sytuacja zawodowa i społeczna tych osób poprawiała się. Mamy również 
świadomość, że zakres tych działań musi być bardzo szeroki.  

Samorząd Województwa Podkarpackiego, jak każdy samorząd, swoje 
działania opiera na obowiązujących przepisach. Doświadczenia z lat ubiegłych 
wykazują konieczność niesienia stałej i niezmiennej pomocy osobom 
niepełnosprawnym z terenu naszego województwa. Każde jej zmniejszenie wpłynie 
na wzrost wykluczenia społecznego tej grupy osób.  

W związku z powyższym wyrażamy sprzeciw dotyczący przyjętemu przez 
Radę Ministrów RP projektowi ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku  
z realizacją ustawy budżetowej - w zakresie zmian w systemie dofinansowań do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. 
Przedłożone w projekcie ustawy propozycje rozwiązań w zakresie zmian w systemie 
dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stanowią kolejne, bardzo 
poważne zagrożenie dla ponad 1400 zakładów pracy chronionej w Polsce.  
W sposób szczególny zmiany te dotkną prawie 104 tys. osób 
niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
pracujących m.in. w zakładach pracy chronionej. Drastyczna ponad 30% obniżka 
dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności doprowadzi do likwidacji miejsc pracy dla osób 
niepełnosprawnych. Stanowi także poważne zagrożenie dla dalszego 
funkcjonowania zakładów pracy chronionej, w szczególności spółdzielczości 
inwalidów, co efekcie przyczyni się do likwidacji miejsc pracy dla wszystkich 
zatrudnionych w tych zakładach pracowników (pełnosprawnych  
i niepełnosprawnych). 

W opinii Samorządu i pracodawców, jedynym sprawdzonym i skutecznym 
instrumentem wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce jest 
program subsydiów płacowych w postaci dofinansowań do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych. To właśnie dzięki tej formie wsparcia 247 tys. osób 
niepełnosprawnych ma w chwili obecnej stałe zatrudnienie.  Dlatego wszelkie 
propozycje zmian w tym systemie powinny być konsultowane z pracodawcami osób 
niepełnosprawnych.  



Wejście w życie proponowanych zmian oznaczać będzie w praktyce likwidację 
zakładów pracy chronionej (w tym wielu spółdzielni inwalidów) oraz likwidację 
bardzo dużej liczby chronionych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
Polsce. Podkreślamy, że koszty społeczne wprowadzonych zmian będą 
niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści z tytułu oszczędności na 
obniżonych dofinansowaniach. 

Apelujemy do parlamentarzystów o podjęcie pilnych działań w obronie miejsc 
pracy osób niepełnosprawnych, a w szczególności o zmianę projektu ustawy 
okołobudżetowej w zakresie zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń osób 
niepełnosprawnych. 

Postulujemy: 
• Utrzymanie obecnego systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych, w tym utrzymania ustalania wysokości dofinansowania do 
wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w zależności od wysokości 
najniższego wynagrodzenia. 

• Wyłączenia zmian w ustawie o rehabilitacji (...)  z trybu prac w ramach ustawy 
okołobudżetowej. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


