
 

 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej - Andrzej Kobiak 

1. Problemy osób niepełnosprawnych są ważną częścią Pana działalności parlamentarnej. 
Dlaczego właśnie tą sferą polityki społecznej Pan się zainteresował? 

W ramach przemian zarówno społecznych, politycznych czy gospodarczych 
właśnie osoby niepełnosprawne radzą sobie zdecydowanie najgorzej. Nie tylko ja, 
ale także wiele osób mających wpływ na prawodawstwo, powinny do tego grona 
osób odnosić się w sposób szczególny. Dlatego postanowiłem swoje działania 
skupić w tej strefie. Osoby niepełnosprawne potrzebują od nas takiego wsparcia.  

2. Co uważa Pan za swój największy osobisty sukces w pracy parlamentarnej w zakresie 
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w szczególności rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych? 

W tych sprawach kierowałem mnóstwo pytań zarówno do odpowiedniego 
ministra jak i pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Za sprawą tej 
korespondencji udało mi się uzyskać wiele informacji niezbędnych dla osób 
zajmujących się zakładami pracy chronionej. Z gronem tych pracodawców jestem 
w stałym kontakcie, dzięki czemu znam i rozumiem pojawiające się wątpliwości. 
Moje dotychczasowe zapytania do ministra pomogły przedsiębiorcom m.in.  
w poprawnym prowadzeniu księgowości. Próbowałem także wyjaśniać konflikty 
pomiędzy organami kontrolującymi a pracodawcami. Szczególnie na tej 
płaszczyźnie moje wystąpienia w Senacie były zauważane i nierzadko 
oklaskiwane. 

3. Jak Pan ocenia działania Rządu RP w mijającej kadencji Sejmu i Senatu RP w zakresie 
polityki społecznej, a w szczególności aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych? 

Sejm jak i Senat był bardzo aktywny w kwestii prawodawstwa dotyczącego osób 
niepełnosprawnych i ich pracy. Powstały ustawy, które wspierały zatrudnienie 
osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Oczywiście jest także znaczna 
grupa osób niepełnosprawnych, które muszą być zatrudniane na warunkach 
szczególnych, właśnie w zakładach pracy chronionej. Wiem jednak, że można 
zrobić jeszcze więcej. 

4. Pomimo podejmowania bardzo wielu działań przez Rząd RP, Sejm i Senat RP, a także 
organizacje pozarządowe nadal zdecydowana większość osób niepełnosprawnych 



 

pozostaje bez pracy. Jaki zatem jest program Pana ugrupowania politycznego aby tą 
sytuację zmienić w najbliższej przyszłości? 

Rzeczywiście wskaźnik osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia 
jest wciąż wysoki. Nie da się ukryć, że niestety osoby niepełnosprawne zawsze 
będą mniej chętnie zatrudniane. Dlatego też, państwo wspiera tą grupę 
i podejmuje działania w celu pozytywnej zmiany tych wskaźników, na co 
wskazałem już wcześniej. Wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, ale to już są 
zadania dla przyszłego Rządu, Sejmu i Senatu. 

5. Pracodawcy osób niepełnosprawnych zawsze z niepokojem obserwują wszelkie 
zmiany w ustawie o rehabilitacji, szczególnie gdy dotyczą one systemu dofinasowań 
do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Dlatego bardzo proszę o przedstawienie 
swojej opinii na temat roli tego instrumentu w aktywizacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych? 

W moim przekonaniu częste zmiany ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wprowadzają spore zamieszanie  
i problemy interpretacyjne. Wdrażanie nowych przepisów jak i zapoznawanie się  
z nimi powoduje duży chaos, zwłaszcza w momencie gdy powstaje ustawa, 
następnie akta wykonawcze, a na końcu dopiero interpretacje. Wówczas 
pracodawcy są narażeni na problemy z wdrażaniem nowych przepisów. Często 
dostosowanie się do nich wymaga czasu, a pojawiające się kontrole oczekują 
funkcjonowania już nowych rozwiązań. Tak naprawdę poziom zatrudnienia os. 
niepełnosprawnych od wielu lat nie ulega zmianie, co świadczy o tym, że wciąż 
jednak zbyt mało zrobiono dla tej grupy. 

6. Każdy parlamentarzysta oprócz realizacji programu swojego ugrupowania ma swój 
własny program, cel który pragnie zrealizować na rzecz swojego środowiska czy 
regionu. Na realizacji jakiego zadania Panu szczególnie będzie zależeć, jeśli zostanie 
Pan wybrany w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu RP?  

Jedną z kwestii, którą chciałbym się szczególnie zająć to działania na rzecz poprawy 
wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, które wiążą się z nowymi 
rozwiązaniami prawnymi, ale i finansowymi. Mam świadomość tego, że pieniędzy 
brakuje. Jestem natomiast przekonany, że w tej sprawie środki muszą się znaleźć. 
Polska na tle innych krajów europejskich, pod względem zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych pozostaje w nieciekawym świetle. Należy to zmienić. 



 

Zawsze powtarzam, że praca to nie tylko kwestia dochodów. To przede wszystkim 
możliwość rehabilitacji, właśnie poprzez zatrudnienie. A osoby niepełnosprawne 
naprawdę na to zasługują i tego potrzebują. 


