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Praca osób niepełnosprawnych w Polsce będzie dalej dotowana - podkreśla
wiceminister pracy Jarosław Duda, odpowiadając na zarzuty pracodawców
zatrudniających niepełnosprawnych pracowników. Podkreśla jednak, że
zrównanie dotacji na otwartym i chronionym rynku pracy jest konieczne.

Podkreślił, że jako prezes rady nadzorczej PFRON odpowiada za
to, żeby ta instytucja nie straciła płynności finansowej. - I dlatego
robię wszystko, aby wszystkie podmioty - od pracodawców
poprzez samorządy po organizacje pozarządowe były
sprawiedliwie zabezpieczone - powiedział. - Ja jestem
pełnomocnikiem już od sześciu lat. Polska ma wzrastające
zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to są fakty poparte
danymi. Jeśli więc ktoś mnie dzisiaj straszy, że gdy my dokonamy
tych niezbędnych ruchów po to, żeby ratować system, to będzie
to skutkowało destabilizacją i zwalnianiem osób
niepełnosprawnych, to ja mogę z całą stanowczością zapewnić, że
tak się nie stanie - podkreślił wiceminister. - Ale jesteśmy w
trakcie pewnych ustaleń. Nasze propozycje wstępne są
propozycjami do negocjacji - dodał. 

Przypomniał, że projektem ustawy okołobudżetowej zajmie się we
wtorek sejmowa komisja. - Dzisiaj rozpoczynamy negocjacje,
analizujemy nasze możliwości finansowe. Jeśli ja będę miał zgodę
różnych ośrodków, by po raz kolejny, na jakiś czas odroczyć
zrównanie rynków, to jestem na to gotów. Jeśli wyczuję, że jest

na to zgoda, mogę to jeszcze odsunąć w czasie i stopniowo do tego dochodzić. Jednak może to
skutkować skargą konstytucyjną. Bo niezrównywanie podmiotów w tym zakresie jest z punktu
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widzenia konkurencyjności pewną nieprawidłowością - powiedział Duda. 

- Ale z drugiej strony, ja mam pytanie: jeśli pracownik jest dotowany i te biznesy są oparte tylko
na tym, to jak długo możemy się na tym opierać i słuchać, że zmniejszenie dotacji destabilizuje
system? Takiego dofinasowania do miejsc pracy osób niepełnoprawnych, jakie są w Polsce, nie
ma nigdzie w Europie i na świecie - dodał wiceminister. 

Przychodami PFRON są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat
pracodawców, którzy w swoich zakładach zatrudniają zbyt małą liczbę osób niepełnosprawnych
(poniżej 6 proc.), jest to ok. 4 mld zł. Ok. 745 mln zł pochodzi z dotacji budżetowych. 

PFRON jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Jego środki są przeznaczane na
rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
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