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Protokół  nr 1/2014 

z posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych,   

które odbyło się w dniu 16 stycznia 2014 r. 

 

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady zgodnie z załączoną listą obecności oraz: 

 Pan Jarosław Duda Sekretarz Stanu w MPiPS Pełnomocnik Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych, 

 Pani Teresa Hernik - Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych 

 Dalia Ujazdowska-Kowalik – Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji Społecznej i 

Dialogu Społecznego w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,   

 Zaproszeni goście: Pan Jacek Brzeziński p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Pani Barbara Engel 

Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego PFRON, Pani Ewa Słowik Dyrektor Wydziału 

Dofinansowań Rynku Pracy,  Pan Piotr Miąsek specjalista w Wydziale do Spraw 

Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej, Pani Małgorzata Kiełducka  Radca Ministra 

w Wydziale Analiz i Współpracy Międzynarodowej. 

 

 Nieobecność usprawiedliwili: Pani Renata Górna 

 

Zgodnie z §3 ust.3  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 

2007 r. w sprawie sposobu i trybu działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw osób 

Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1695) po upływie połowy kadencji Rady 

dotychczasowy jej wiceprzewodniczący przejmuje funkcję przewodniczącego Rady, a 

dotychczasowy jej przewodniczący przejmuje funkcję wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczącą została Pani Maria Podgórniak, Pan Jerzy Szreter przejął funkcję 

wiceprzewodniczącego. 

 

Pan Minister podziękował Panu Jerzemu Szreterowi za przewodniczenie Radzie przez pierwsze 

2 lata obecnej kadencji.  

 

Pani Przewodnicząca przywitała wszystkich i przedstawiła porządek posiedzenia: 

1. Bieżące kwestie związane z budżetem PFRON na rok 2014 – zreferowane zostały przez 

Pana Jacka Brzezińskiego p.o. Prezesa Zarządu PFRON, Panią Barbarę Engel Dyrektora 

Wydziału Finansowego PFRON oraz Panią Ewę Słowik Dyrektora Wydziału 

Dofinansowań Rynku Pracy w  Funduszu. 
 

2. Aktualne tematy związane ze zmianami prawa UE w zakresie pomocy publicznej 

i pomocy de minimis  - zreferowane przez Pana Piotra Miąska specjalistę w Wydziale do 

Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 4/ 2013 z dnia 11 października 2013 r.  

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 

 

Ad.1 Głos zabrał Pan Jacek Brzeziński p.o. Prezesa Zarządu PFRON i przedstawił plan 

finansowy Funduszu na rok 2014 ( zał. nr 1 )  

 

Pani Przewodnicząca podziękowała, w imieniu samorządu za to, że organizacje prowadzące stałe 

placówki otrzymały z PFRON w grudniu umowy na rok następny. 
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Pan Prezes udzielił odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące budżetu i zobowiązał się do 

przygotowania informacji, na temat: 

-sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2013 

-skategoryzowanej struktury wpływów i wydatków Funduszu, 

-skategoryzowane wydatki na SOD  

-po ustaleniu stanu prawnego przygotowanie listy 100 największych biorców SOD-u lub opinia 

prawna z której wynika iż takie dane nie mogą być przekazane Radzie. 
 

Ad. 2 Pan Piotr Miąsek przedstawił istotne zagadnienia dotyczące pomocy publicznej na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych zawarte w rozporządzeniu Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008 r. 

(zał Nr 2) 
 

Pan Minister jeszcze raz podziękował organizacjom, które czynnie zaangażowały się i przesłały 

do Komisji Europejskiej negatywne stanowisko do pierwszej wersji projektu rozporządzenia.  
 

Pan Minister skierował pytanie do członków Rady w sprawie modyfikacji polskiego systemu 

wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jak należałoby zmodyfikować i  wykorzystać 

środki przeznaczone na ten cel oraz wprowadzić zmiany w proces wsparcia osób 

niepełnosprawnych? 

Pan Minister poprosił wszystkie środowiska zasiadające w Radzie Konsultacyjnej 

o przedstawienie argumentów, wskazanie kierunków niezbędnych zmian w tym obszarze. 

Pan Minister wspomniał również, że z końcem 2014 roku PFRON traci osobowość prawną i 

należy zastanowić się nad zmianą usytuowania  Funduszu.  
 

Pani E. Głogowska przypomniała o uruchomieniu prac nad ICF (Międzynarodową Klasyfikacją  

Niepełnosprawności) w krajach zachodnich jest innym standardem orzekania . 
 

Pani K. Mrugalska wspomniała, że o zapowiedzi nowego rozwiązania prawnego i 

kompleksowego  słyszy się od dawna, ale na to aby spojrzeć na całość systemu trzeba mieć dane 

wyjściowe i muszą one dotyczyć: 

- orzecznictwa  ( przeanalizowania systemu orzeczniczego innych krajów oraz uwzględnienia 

zmian technologicznych, które otwierają przed osobami niepełnosprawnymi nowe możliwości 

realizacji swoich praw),  

- zmiana świadomości pracodawców o możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

(wyższy poziom wykształcenia osób niepełnosprawnych),  

- liczenie efektywności.  

Pan Minister zgodził się z tezami, że cały system wsparcia osób niepełnosprawnych musi być 

poparty rzetelnymi danymi i prawidłowo zdiagnozowanym systemem. Należy stworzyć taki 

system, w którym środki będą wydawane efektywnie, tak aby osoby niepełnosprawne w Polsce 

miały poczucie, że są traktowane zgodnie z Konwencją.  
 

Dyskusja 

 

Pani Przewodnicząca przypomniała, że Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich przygotowało 

dokument na temat monitorowania wdrażania Konwencji, do którego wszystkie środowiska osób 

niepełnosprawnych mogą zgłaszać uwagi. 

 

Pani Małgorzata Kiełducka objaśniła, że w serwisie internetowym Ministerstwa w zakładce 

BIP  został umieszczony projekt pierwszego sprawozdania z wykonywania postanowień 

Konwencji. Zwrócono się do organizacji pozarządowych o nadsyłanie uwag do tego projektu. W 

dotychczas zgłoszonych uwagach wskazano głównie na zmiany przepisów w różnych obszarach, 

natomiast intencją tego sprawozdania jest proces rozłożony na lata zgodnie z art.4 Konwencji, w 

którym mowa o tym, że w odniesieniu do praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych 

Państwa Strony zobowiązują się podjąć kroki, wykorzystując maksymalnie dostępne środki w 

celu stopniowego osiągnięcia pełnej realizacji praw. 
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Ad.4 

Pani Teresa Hernik poinformowała, że wspólnie z Biurem RPO przygotowano ankietę dotyczącą 

badania potrzeb i oczekiwań szkoleniowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych, co 

służyć ma bardziej efektywnym działaniom na rzecz osób niepełnosprawnych.  

Jednocześnie zwróciła się z prośbą do członków Rady, aby wskazali zagadnienia, na które należy 

zwrócić szczególną uwagę, aby w dalszej kolejności przygotować szkolenia dla wojewódzkich i 

powiatowych rad. 

 

Pan Piotr Pawłowski zaproponował, aby zaplanować harmonogram prac tak, żeby każdy 

przedstawiciel organizacji zasiadających w Radzie przedstawił informację o tym, co zostało już 

zrobione oraz przedstawił wszelkie opracowania lub dane, które mogłoby pomóc w uzyskaniu 

końcowego efektu, czyli przygotowania założeń do nowej ustawy. 

 

Ustalono, że na następne posiedzenie Rady każdy przygotuje informacje, którymi dysponuje. 

Pani Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Rady 

Członkowie Rady otrzymali następujące materiały: 

1/ projekt Planu Finansowego PFRON na 2014 r. wersja skrócona 

2 /sprawozdanie z przebiegu prac nad zmianą przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy 

publicznej mających wpływ na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

3/ ankietę na temat: Badania Potrzeb i oczekiwań szkoleniowych społecznych rad ds. osób 

niepełnosprawnych. 

 

Protokół sporządziła  

Dalia Ujazdowska-Kowalik 

specjalista 

20.02.2014 

 


