
 

 

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Joanna Fabisiak 

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

Odkąd działam społecznie zawsze byłam wrażliwa na osoby niepełnosprawne.  

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? 

Za mój największy osobisty sukces uważam organizowany przeze mnie co roku od 
siedemnastu lat bal dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne na 
codzień mają do czynienia ze szpitalami i rehabilitacją. Bal jest miejscem gdzie 
mogą zaznać rozrywki z rówieśnikami, bawić się i zapomnieć o swojej 
niepełnosprawności. 

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? 

Rząd dużo w tej sferze zrobił. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 
bardzo o to zabiegał, ale zaniedbania są z dziesięcioleci. 

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? 

Program jest taki, aby dotychczasowe działania kontynuować i rozwijać. 

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? 

Powinno być wiele elementów polityki państwa, aby uelastycznić przygotowanie 
osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy. Potrzebne są rozwiązania systemowe 
od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, liceum, szkoły wyższe do praktyk 
zawodowych. Starałam się o wprowadzenie w ustawie o rzemiośle pomocnika 



 

czeladnika, niestety nie udało mi sie tej zmiany przeprowadzić. W przyszłej 
kadencji chciałabym zebrać te zapisy i ułatwić aktywizację zawodową osób 
niepełnosprawnych. 

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?  

Chciałabym przeprowadzić te zmiany o których wspomniałam. Chciałabym 
również, aby w moim okręgu wyborczym powstało chociaż kilka Zakładów 
Aktywności Zawodowej, takich jakich wiele funkcjonuje w Polsce, dając pracę 
osobom niepełnosprawnym. 


