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MARSZAŁEK
Sej mu Rzeczypospolitej Polskiej

PETYCJA
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach prawa
regulujących finansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 2 ustawy z dnia II
Itpca 2014 t. o petycj ach, działając w interesie publicznym,

wnosimy o zmianę przepisów prawa
w zakresie obejmującym wprowadzenie ustawowego mechanizmu
corocznej waloryzacji kosztów pobytu osoby niepełno§prawnej

w warsztatach terapii zajęciowej.

Jędnocześnie - na podstawie aft. 4 ust. 3 ustawy o petycjach - vryrażamy zgodę na
ujawnienie na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej danych osobowych
podmiotu wno§zącego niniej szą petycję.



UZASADNIENIE

Ze wsparcta realtzowanego przez 7l5 dziaŁających w Polsce warsztatów terapii
zajęciowej korzysta łącznie blisko 27 tysięcy niepełnosprawnych obywateli RP.

Brak ustawowego mechanizmu corocznej waloryzacji kosztów pobytu osoby niepełno-
sprawnej w warsztatach terapii zajęciowej sprawia, że ich działalność jest znacznię
utrudniona, a prowadzące je podmioty napotykają na licznę ograniczenia zagrażające
dalszemu funkcjonowaniu warsztatów (między innymi problemy w zatrudnieniu pra-
cowników, których płace utrzymują się od lat na dtamatycznię niskim poziomie mini-
malnego wynagrodzenia, czy losnącę z roku na rok inne koszty funkcjonowania warsz-
tatów, których w najmniejszym stopniu nie rekompensuje obowiązująca obecnie i nie
przystająca do potrzeb stawka dofinansowania do pobytu uczestnika w warsztatach
terapii zajęciowej),

Aby zobrazowaó skalę problemu, wystarczy ptzytoczycliczby, których wymowa jest
aż nadto oczywista - na ptzęstrzeni ostatnich 16 lat minimalne wynagrodzęnię za
pracę wzrosło o 276 oń, podczas gdy dofinansowanie do pobytu niepełnosprawnego
uczestnika warsztatu terapii zajęciowej zwiększyło się zaledwie o 21,72 Yo.

Organizacje i podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej od wielulat zabiegąą
bezskutecznię o wprowadzenie systemowego, ustawowego zapisu gwarantującego
coroczną waloryzację kosztów pobytu osoby niepełnosprawnej w warsztatach terapii
zajęciowej.

Podejmowane obecnie przez Sejm i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej działania mające
na celu kompleksowe rozwiązanie problemów, na jakie napotykają na co dzięń osoby
niepełnosprawne i ich rodziny, wymagają również uwzględnienia postulatów doty-
czących finansowania wąrsztatów terapii zajęciowej, w tym w szczególności pilnego
wprowadzenia ustawowego mechanizmu zapewniającego cotoczną waloryzację
wysokości środków publicznych przekazywanych na pokrycie kosztów pobytu osoby
niepełnosprawnej w warsztatach terapii zajęciowej.

(podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania podmiotu wnoszącego petycję)

Załącznikz

Informacia aktualna z Krajowego Rejestru Sądowego
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