
 
 

 

 

Warszawa, 15 września 2022 roku 
 
Fundacja Aktywni w Pracy 
ul. A. Solariego 1/2, 02-070 Warszawa 
Organizator Zakładu Aktywności Zawodowej  
ARGENTA w Łodzi i Łomży 

 
Sz. p. Marlena Maląg 
Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

 
 
 
Stanowisko w sprawie dokumentu:  Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 
 
Szanowna Pani Minister,  
 
W związku z podjętą przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej decyzją o wysokości wynagrodzenia 
minimalnego w roku 2023, ustalającego stawki w wysokości 3490 zł brutto od 1 stycznia 2023 r. oraz 3600 
zł brutto od 1 lipca 2023 r. w imieniu Fundacji Aktywni w Pracy, organizatora zakładów aktywności 
zawodowej zatrudniającego ponad 110 osób z orzeczoną niepełnosprawnością, przedstawiam nasze 
stanowisko w sprawie zaproponowanej na 2023 rok kwoty środków finansowych przekazywanych przez 
PFRON samorządom wojewódzkim, przewidzianych na pokrycie kosztów działalności zakładów 
aktywności zawodowej.  
 
Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w powyższej sprawie, zaproponowana została kwota 
31000 złotych w przeliczeniu na jedną osobę z orzeczoną niepełnosprawnością, zatrudnioną w zakładzie 
aktywności zawodowej (ZAZ). Stanowi to wzrost o 3500 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w roku 
2022, tj. 27500 zł. Jest to procentowo wzrost o 12,7%.  
 
Szanowna Pani, jak zwróciłem uwagę na wstępie, ogłoszony został poziom wynagrodzenia minimalnego 
na rok 2023 w uśrednionej wysokości 3545 zł brutto ({3490+3600}:2=3545). W stosunku do stawki 
tegorocznej wynoszącej 3010 zł brutto jest to wzrost o 535 zł, czyli w ujęciu procentowym wzrost o 17,7%.  
Zwracam także Pani uwagę na to, że funkcjonujemy w ramach bardzo wysokiej inflacji, wg oficjalnych 
danych rządowych wynoszącej ponad 16%. Co gorsza, według danych rzeczywistych, widocznych choćby 
zapisach księgowych naszych zakładów, rzeczywisty wzrost kosztów działania naszych jednostek wyniósł 
w 2022 roku ponad 25%. Ostrożność zarządcza nakazuje nam zakładać, że w przyszłym roku nastąpi dalszy 
wzrost tychże kosztów w nie mniejszej skali. Czyli w 2023 roku dodamy do naszych budżetów kolejne +25% 
wydatków. 
 
Już prosta arytmetyka pokazuje, że zaproponowany przez Rząd RP wzrost kwoty algorytmu o 12,7% jest 
dalece niewystarczający. Nie pozwoli na zbilansowanie budżetów naszych jednostek. Nie będziemy też 
mogli liczyć na zwiększone wsparcie finansowe ze strony samorządów wojewódzkich, gdyż i one podlegają 
dokładnie tej samej presji kosztowej, co my. Proszę następnie do tego dodać fakt bardzo dużej 
niepewności w gospodarce realnej, wywołanej m.in. rosnącymi kosztami surowców energetycznych. Dla 
przykładu mogę poinformować już teraz, że jeden ze znaczących odbiorców usług świadczonych przez 
podlegające mi ZAZy zapowiedział nam w zeszłym tygodniu, że planuje zakończyć działalność produkcyjną 
do końca I kwartału 2023 właśnie ze względu na wysokie koszty jej prowadzenia i dużą niepewność 
gospodarczą. Mając na uwadze powyższe nie mogę przyjąć jako pewnika, że ewentualne brakujące do 



 
 

 

 

zbilansowania budżetu ZAZ rosnące kwoty pokryjemy we własnym zakresie z prowadzonej działalności 
zarobkowej.  
 
Dlatego też zwracam się o podjęcie w trybie pilnym przez kierowany przez Panią resort, jak i całą Radę 
Ministrów, działań w celu zwiększenia wysokości algorytmu, zaplanowanej w ww. projekcie 
rozporządzenia.  
Stoję na stanowisku, że niezbędna wysokość powyższego dofinansowania powinna wzrosnąć przynajmniej 
o 25% w stosunku do roku 2022. Jest to kwota 6785 złotych. Wysokość algorytmu w przeliczeniu na 
zatrudnioną osobę z orzeczoną niepełnosprawnością powinna wynieść w 2023 roku 34375 złotych.  
 
Jeśli z powodu zaawansowania prac Rządu w przedmiotowej sprawie nie jest już możliwa zmiana tej 
wartości w chwili obecnej (jak wiemy, organizatorzy ZAZ czekają niecierpliwie na opublikowanie 
rozporządzenia, gdyż do 30 września zobowiązani są zgłosić plany preliminarzy kosztów działania swoich 
jednostek na rok 2023), proszę o podjęcie dodatkowej inicjatywy w tym zakresie, tak, by zwiększenie 
algorytmu nastąpiło najpóźniej do końca I kwartału 2023 roku, umożliwiając tym samym samorządom 
wojewódzkim zwiększenie kwot dofinansowania przekazywanych zakładom aktywności zawodowej.  
 
 

 
Z poważaniem, 
Marek Klimkowski 
Prezes Zarządu 
Fundacja Aktywni w Pracy 


