
 

 

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Sławomir Piechota 

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

Zaangażowałem się w ten obszar spraw społecznych podczas studiów na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Kierowałem wówczas Studenckim Klubem 
Rewalidacyjnym „Remedium”, wspierającym studentów niepełnosprawnych. 
Wynikało to także w oczywisty sposób z mojej osobistej sytuacji. W naturalny 
sposób zajmowałem się tymi sprawami w kolejnych miejscach mojej pracy,  
a wreszcie w Sejmie. 

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? 

Do najważniejszych efektów mojej pracy w Sejmie zaliczam przeprowadzenie 
ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jako swój sukces 
traktuję też działania dla zapewnienia stabilności PFRON, w tym działania dla 
zapewnienia stałej dotacji budżetu państwa do PFRON. Istotne dla mnie jest też 
wprowadzenie preferencji dla osób niepełnosprawnych w podejmowaniu pracy  
w służbie cywilnej i w jednostkach administracji publicznej oraz wprowadzenie 
nowego systemu kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, aby zapewnić 
dostęp do tych miejsc osobom rzeczywiście najbardziej tego potrzebującym. 

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? 

Stabilnie funkcjonujący PFRON zapewniał stabilne wspieranie aktywności 
zawodowej osób niepełnosprawnych – od warsztatów terapii zajęciowej, przez 
zakłady aktywności zawodowej, zakłady pracy chronionej po zatrudnienie we 
wszelkich innych podmiotach i firmach. Dobry kierunek zmian, to ustawa o tzw. 
„złotówce za złotówkę” – czyli pomniejszania świadczenia rodzinnego o kwotę 
przekroczenia progu dochodu. Taki sam mechanizm uelastycznienia należy 
wprowadzić do systemu rentowego, co stanowiłoby istotną zachętę do 
podejmowania zatrudnienia przez rencistów, w tym także pobierających rentę 
socjalną. 



 

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? 

Za szczególnie ważne w sytuacji osób niepełnosprawnych w naszym kraju 
uznajemy wspieranie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych. 
Wymaga to szeroko prowadzonych, a zarazem spójnych działań – od wczesnej 
interwencji przez rehabilitację, edukację, tworzenie otoczenia dostępnego dla 
osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w indywidualne pomoce techniczne, po 
rynek pracy, dostęp do dóbr kultury i wypoczynku. Drogowskazem powinna być 
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Powodzenie tych działań 
zależy od zaangażowania szerokiego kręgu podmiotów – od organizacji 
pozarządowych, przez samorządy wszystkich szczebli po strategicznie planowane 
i konsekwentnie realizowane programy rządowe. 

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? 

Ustawa odegrała ogromną rolę w tworzeniu nowego rynku pracy dla osób 
niepełnosprawnych w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Ustawa podlega 
częstym nowelizacjom, jednak wiele w tej dziedzinie zależy od uregulowań 
europejskich, w szczególności określanego przez Komisję Europejską zakresu 
dopuszczalnej pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Istotny wpływ na ten 
obszar rynku pracy miały także w ostatnich latach zewnętrzne uwarunkowania 
gospodarcze, w tym zwłaszcza kryzys gospodarczy ze wszystkimi jego 
konsekwencjami tak widocznymi w wielu krajach UE. Doświadczenia  
z funkcjonowania systemu wsparcia opartego o tę ustawę wraz z Konwencją ONZ 
o prawach osób niepełnosprawnych powinny stanowić podstawę przyszłego, na 
nowo konstruowanego uregulowania w tym zakresie. 

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?  

Nadal zamierzam działać na rzecz aktywności i samodzielności osób 
niepełnosprawnych. Moje wysiłki będą skierowane na tworzenie otoczenia 



 

dostępnego dla osób niepełnosprawnych, wolnego od wszelkich barier, zwłaszcza 
barier mentalnych. Miarą tych osiągnięć będą przede wszystkim poziom włączenia 
dzieci o specjalnych potrzebach do powszechnego systemu edukacji oraz wskaźnik 
aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. 


