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Interpelacja poselska 

 

w sprawie uchylania się przez niektóre samorządy od przekazywania warsztatom terapii 

zajęciowej zwiększonej pomocy finansowej wynikającej z uchwały nr 80/2015 Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 lipca 2015 roku 

w sprawie podziału środków Funduszu na 2015 rok 

 

Miarą ludzkiej cywilizacji oraz sprawności i wydolności państwa jest stosunek  

do osób niepełnosprawnych, chorych i potrzebujących pomocy oraz zakres i skuteczność 

udzielanego im wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów.  

 W Polsce funkcjonuje ok. 700 warsztatów terapii zajęciowej, które zajmują się 

terapią, rehabilitacją, rewalidacją i edukacją ok. 25,5 tys. niepełnosprawnych uczestników. 

Od dłuższego czasu placówki te borykają się z coraz poważniejszymi problemami 

finansowymi. Były one przedstawiane rządowi przez samorządy, rodziny i środowiska osób 

niepełnosprawnych oraz przez polityków. W czerwcu 2015 roku w sprawie dramatycznej 

sytuacji podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej zwrócili się do Pana Ministra 

przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości - Pani Poseł Beata Szydło, wiceprezes PiS  

i kandydatka naszego ugrupowania na premiera oraz Pan Poseł Andrzej Adamczyk.    

 W wyniku tych apeli Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w dniu 2 lipca 2015 roku podjął uchwałę nr 80/2015 w sprawie 

podziału środków Funduszu na 2015 rok na realizację zadań określonych w ustawie  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

zwiększającą środki dla samorządów powiatowych z kwoty 712 585 000 zł do kwoty 

747 105 000 zł. Wysokość zwiększenia środków przeznaczonych na działalność warsztatów  
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terapii zajęciowej została wyliczona przy założeniu, że od 1 lipca 2015 roku nastąpi 

przekazanie dodatkowych środków w wysokości 100 zł miesięcznie na każdą osobę 

niepełnosprawną pozostającą pod opieką tych placówek.  

 W ślad za powyższą uchwałą informacja o wynikającym z niej zwiększeniu środków 

PFRON przeznaczonych na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej została przez Pana 

Ministra pismem z dnia 8 lipca 2015 roku przekazana starostom powiatów i prezydentom 

miast, tego samego dnia poinformował Pan również o tym Prezesa Zarządu Związku 

Powiatów Polskich Pana Ludwika Węgrzyna. Kwestia ta była także wyjaśniana w piśmie 

Pana Ministra Jarosława Dudy - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych  

7 sierpnia 2015 roku. 

  Otrzymuję jednak informacje, że nie wszystkie powiaty oraz miasta na prawach 

powiatu realizują decyzję wynikającą ze zmiany planu finansowego Państwowego 

Funduszu Osób Niepełnosprawnych na 2015 rok i część z nich nie chce przekazywać 

warsztatom terapii zajęciowej funkcjonującym na ich terenie zwiększonych przywołaną 

wyżej uchwałą PFRON z dnia 2 lipca 2015 roku środków finansowych na ich działalność 

według zasady 100 zł na każdego uczestnika począwszy od 1 lipca 2015 roku. Niepokojące 

sygnały o wątpliwościach zgłaszanych przez samorządy oraz ich oporze w przekazywaniu 

warsztatom terapii zajęciowej zwiększonych środków finansowych otrzymuję z terenu 

mojego okręgu wyborczego, jakim jest województwo podlaskie. Niektóre samorządy 

twierdzą, że nie ma wystarczającej postawy prawnej do przekazania warsztatom terapii 

zajęciowej zwiększonych środków finansowych, a część z nich przygotowuje plany 

wykorzystania powyższych funduszy na inny sposób niż przyjęty przez PFRON cel, 

potwierdzony w przywołanych wyżej wyjaśnieniach rządu. Rodzi to liczne pytania  

i wywołuje negatywne opinie warsztatów terapii zajęciowej i związanych z nimi środowisk 

działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Wobec powyższego, działając na postawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 

1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz. 350,  

z późn. zm.), proszę o pilne przekazanie mi uwierzytelnionej kopii uchwały nr 80/2015 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia  

2 lipca 2015 roku w sprawie podziału środków Funduszu na 2015 rok wraz z jej 

uzasadnieniem oraz udzielnie odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Czy powyższa uchwała PFRON jest wystarczającą podstawą prawną do przekazania 

przez samorządy powiatowe i miasta na prawach powiatu odpowiednio  
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zwiększonych środków finansowych dla warsztatów terapii zajęciowej w 2015 roku  

funkcjonujących na ich terenie ? 

2. Czy samorządy powiatowe i miasta na prawach powiatu zostały we właściwy sposób 

poinformowane o zwiększeniu dla nich dotacji na 2015 rok z przeznaczeniem dla 

warsztatów terapii zajęciowej i czy zostały powiadomione o konkretnych kwotach, 

które z tego tytułu będą im przekazane ? 

3. Czy samorządy mogą przekazane im środki finansowe wykorzystać na inny cel niż 

ten,  który wynika z przywołanej wyżej uchwały PFRON ? 

 

Ze względu na upływający czas i nabrzmiałe problemy, z jakimi borykają się 

warsztaty terapii zajęciowej zajmujące się opieką na osobami niepełnosprawnymi 

uprzejmie proszę o jak najszybszą i zdecydowaną reakcję w przedstawionej wyżej sprawie, 

aby osoby niepełnosprawne mogły otrzymać przyznaną im pomoc finansową z budżetu 

państwa.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suwałki, 23 września 2015 roku 
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