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FUNDUSZ I... FUNDUSZE
ROZMOWA Z POSŁEM MARKIEM PLURĄ

O  problemach finansowych PFRON-u, skutkach 
ostatnich zmian przepisów i  pomysłach na refor-
mę systemu wsparcia osób niepełnosprawnych 
z  posłem Platformy Obywatelskiej Markiem Plurą 
rozmawiał Andrzej Wójtowicz

Andrzej Wójtowicz: Od dłuższego czasu pojawia się 
wiele szumu wokół PFRON – likwidacja lub zmiana 
formy prawnej, problemy z  płynnością finansową, 
zmniejszenie lub brak realizacji wielu programów. 
Mógłby Pan rozwiać te wątpliwości…
Marek Plura: Jakość wsparcia niepełnosprawnych Pola-
ków nie zależy od osobowości prawnej Funduszu, tylko 
od funduszy w jego kasie. Na szczęście na realizację pro-
gramów PFRON zmiana jego statusu nie będzie miała 
szczególnego wpływu. Nawet przy planowanej likwidacji 
oddziałów PFRON ich zadania przejmą Urzędy Marszał-
kowskie. Mimo to uważam, że osobowość prawna Fun-
duszu powinna być zachowana jeszcze przez 3 lub 4 lata, 
ponieważ nad Funduszem i jego programami w obecnej 
formie mamy większą kontrolę społeczną poprzez radę 
nadzorczą i pewną niezależność od Rządu, co stabilizuje 
realizację programów. To zaś jest konieczne do realnej 
reformy systemu wsparcia aktywnego życia osób niepeł-
nosprawnych w naszym kraju.

Od 1 stycznia 2011 roku weszła w życie nowelizacja 
ustawy o zatrudnieniu i rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych, nad którą pracował Pan jako przewod-
niczący podkomisji sejmowej. Jaki jest cel i  skutki 
tych zmian?
Cele są dwa. Doraźny, zabezpieczenie płynności finan-
sowej PFRON-u, to znaczy pieniędzy na jego ustawowe 

zobowiązania, jak np. dotacje dla pracodawców, dla sa-
morządów etc. Perspektywiczny, przygotowanie zaple-
cza finansowego w Funduszu po roku 2013, tak aby zna-
lazły się środki na wdrożenie nowego systemu wsparcia 
osób niepełnosprawnych, kładącego nacisk na pomoc 
w  zdobyciu wykształcenia przydatnego w  przyszłej 
pracy, pomoc w  zakupie koniecznego specjalistyczne-
go oprzyrządowania, pomoc w  wysokokwalifikowanej 
rehabilitacji społecznej, ukierunkowanej na zdobycie 
umiejętności samodzielnego życia. Filozofia tej zmia-
ny jest taka: bardziej wspierać niepełnosprawnego, tak 
aby był przydatnym pracownikiem, mniej wspierać pra-
codawcę, który i  tak ma ustawowy obowiązek zatrud-
niania minimum 6% niepełnosprawnych, ma także kary 
za nierealizowanie tego obowiązku. To znaczy chcemy 
iść w kierunku inwestowania w człowieka, co daje nam 
efekt wsparcia, przy jednoczesnym odchodzeniu od in-
westowania w rynek pracy, co było do tej pory i co do-
prowadziło Fundusz niemal do bankructwa, przy czym 
poziom pomocy dla niepełnosprawnych był niemal 
tragiczny.

To trochę „janosikowe” podejście, zabrać jednym, 
aby dać drugim. Pracodawcy to ci, którzy teraz do-
staną mniej, czy nie obawia się Pan zatem załama-
nia na rynku pracy?
Nie obawiam się, choć mam świadomość, że będą ta-
kie firmy, które upadną. Dotyczy to głównie tych, którzy 
utrzymywali się niemal wyłącznie z  ulg i  dotacji, a  nie 
z normalnego biznesu. Przewiduję, że większość zakła-
dów pracy chronionej zwiększy zatrudnienie osób ze 
znacznym i  umiarkowanym stopniem niepełnospraw-
ności, bo to teraz dla nich bardziej opłacalne. To pozy-
tywna i  planowana przeze mnie zmiana. Jednocześnie 
u tych pracodawców w trzecim kwartale 2011 roku roz-
poczną się zwolnienia pracowników niepełnospraw-
nych w  stopniu lekkim. Jednak to oni są teraz najbar-
dziej poszukiwani na tzw. otwartym rynku pracy. Tu 
bowiem motorem zatrudnienia są karne wpłaty na 
PFRON, a tych zdecydowanie nie likwidujemy. Wszystkie 
zmiany wchodzą w życie stopniowo, co pół roku, przez 
długi czas, bo aż do 2013 roku, tak aby zarówno pracow-
nicy, jak i  pracodawcy mogli się do nich przygotować.

Marek Plura – Poseł na Sejm VI kadencji z ramie-
nia PO, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarnej 
Grupy ds. Autyzmu, pedagog
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Studentów bardzo zaniepokoiło wstrzymanie re-
alizacji programu Student II w  związku z  brakiem 
środków w  PFRON. Obecnie ta sprawa rozwiązała 
się pomyślnie. Jakie szanse są, aby student miał za-
pewnione wsparcie przez całe studia bez obawy, że 
będzie musiał rezygnować np. z  powodu niemoż-
liwości opłacenia czesnego na rok przed obroną 
dyplomu? Program Student II poza krytykowaną 
formą refundacji jest programem bardzo hojnym, 
z  elementami socjalnymi oraz dającym możliwość 
studiowania na wielu kierunkach, trybach i  rodza-
jach studiów. Czy nie należałoby priorytetowo po-
traktować studentów pierwszego kierunku, a  za-
miast dofinansować „piąte” studia wprowadzić do 
programu moduł „absolwent” w  celu wspierania 
poszukiwania i utrzymania pracy?
Jednym z  zadań, które sobie stawiam jest wprowa-
dzenie w  system wspierania osób niepełnosprawnych 
zasady kontraktowania pomiędzy PCPR-ami a poszcze-
gólnymi osobami realizacji indywidualnych wielolet-
nich planów rozwoju. PFRON powinien tu być jedynie 
płatnikiem, tak jak NFZ odnośnie planów leczenia. Wy-
dawanie publicznych pieniędzy byłoby wtedy bardziej 
skuteczne, bo poprzedzone analizą warunków kon-
kretnego człowieka i  analizą jego możliwości. Wtedy 
oczywiste byłoby, że należy zaprogramować wsparcie 
zarówno w  czasie studiów jak i  w  czasie wchodzenia 
na rynek pracy, ale na tym etapie wsparcie powinno 
pochodzić nie tylko z  PRON-u, ale i  z  Funduszu Pracy. 
Obydwu stronom dawałoby to dużą stabilizację co do 
planowanych działań. Kłopotem dla obu stron byłoby 
zapewne wzajemne zobowiązanie finansowe. Powiat 
i PFRON byłyby zobowiązane do zapewnienia określo-
nych pieniędzy, zaś beneficjent do zwrotu pieniędzy 
w  przypadku rezygnacji z  przyjętego planu rozwoju. 
Oczywiście, poza sytuacjami niezależnymi od benefi-
cjenta. To może być wdrożone za 2 lub 3 lata, ale już 
teraz dziękuję za uwagi na temat „Studenta”. Przekażę 
je prezesowi PFRON z  nadzieją, że Fundusz skorzysta 
z nich jeszcze w tym roku.

W  zeszłym roku pierwszy raz w  historii progra-
mu Pitagoras PFRON odmówił dofinansowania 
dla tłumaczy języka migowego na zajęciach dy-
daktycznych. Spowodowało to wiele zamieszania, 
zwłaszcza na tych uczelniach, które nie były przy-
gotowane, by te usługi finansować z własnych środ-
ków. Jakie są szansę, że ta sytuacja się nie powtó-
rzy w  przyszłości, tak by Głusi mieli równe szanse 
edukacyjne?
Podjąłem już w  tej sprawie interwencję w  zarządzie 
PFRON. Kwestia tak naprawdę dotyczy pieniędzy. Prze-
widujemy, że już w  tym roku częściowe zmniejszenie 
wsparcia dla pracodawców pozwoli na sfinansowanie 
najważniejszych programów celowych, czyli indywidu-
alnych, jak Pitagoras, Komputer dla Homera, Pegaz, czy 
Uczeń na wsi. To zdecydowanie priorytet. Ważny jest 
też fakt, że wkrótce do Sejmu wpłynie projekt ustawy 

o  polskim języku migowym, która da osobom głu-
chym gwarancje pomocy tłumaczy również w obszarze 
edukacji.

W  opracowywaniu programów PFRON-owskich jak 
i  rządowych oraz samorządowych nie konsultuje 
się ich ze środowiskiem akademickim, choć uczel-
niane BON-y stają się wyspecjalizowanymi centrami 
wspierania osób niepełnosprawnych. Czy nie warto 
korzystać z tak bogatej bazy wiedzy i doświadczeń? 
Prace nad nowelizacją ustawy o  szkolnictwie wyż-
szym są na finiszu. Zmiany są korzystne dla osób 
niepełnosprawnych. Niestety nie dla wszystkich. 
Uczelnie będą mogły przeznaczyć dotację z  Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wsparcie 
nie tylko studentów, ale także doktorantów. A co ze 
słuchaczami studiów podyplomowych?
Jestem pragmatykiem, dlatego szukając rozwiązań sku-
tecznych, zawsze szukam ich wśród praktyków. Smuci 
mnie nikłe czerpanie z doświadczeń BON-ów, ale to, co 
mogę zrobić realnie, to zachęcać do obywatelskiej po-
stawy, to znaczy do opiniowania projektów, gdy są one 
wywieszone na stronach internetowych ministerstw, 
oraz do uczestniczenia w  pracach nad nimi w  Sejmie 
i  w  Senacie. Wtedy unikniemy skutków takich „wpa-
dek”, jak sprawa słuchaczy studiów podyplomowych. 
Ja oczywiście będę namawiał senatorów do odpo-
wiedniego skorygowania ustawy, ale proszę o aktywne 
wsparcie, bo inaczej będzie to być może tylko widzi mi 
się posła Plury.

Może Pan na nas liczyć! Dziękuję za rozmowę i  za-
praszam do Krakowa.

Andrzej Wojtowicz (BON AGH)

Poseł Marek Plura i Andrzej 
Wójtowicz – Kierownik BON AGH
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