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1. Przygotowanie projektu i uchwalenie przez Parlament nowej ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

Tak. Ustawa była tyle razy nowelizowana, że powinna być uchwalona nowa. Tworzenie 
nowej ustawy powinno odbywać się z uwzględnieniem dialogu z organizacjami 
zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i pracodawców. 

2. Reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, likwidacja kilku systemów orzekania  

o niepełnosprawności na rzecz jednego i spójnego sytemu;    

Tę kwestię podnosili w bieżącej kadencji Sejmu nasi Posłowie: Anna Bańkowska  
i Tadeusz Tomaszewski. Sugerowali, że byłoby to dobre rozwiązanie. Postulowali 
również stworzenie oddzielnej kategorii – osób niesamodzielnych, wymagających stałej 
opieki. 

3. Utrzymanie systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jako 

głównego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;    

Tak, uważamy, że powinien być to główny instrument wspierania zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych. Z niepokojem obserwujemy malejącą dotację z budżetu państwa  

i pozostawianie ciężaru finansowania pracy chronionej na barkach jedynie pracodawców 

zobowiązanych do wpłat na PFRON. 

4. Waloryzacja wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  

w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;   

Waloryzacja dofinansowań jest wskazana, np. na zasadach podobnych do waloryzacji 

rent i emerytur. 

5. Utrzymanie (lub odebranie) osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 

Jesteśmy za utrzymaniem osobowości prawnej Funduszu. 

6. Reforma zasad naliczania i opłacania wpłat obowiązkowych na PFRON z tytułu 

niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych, tak, aby objęły one szerszy krąg 

pracodawców (np. firmy zatrudniające pracowników na umowy cywilna – prawne);   
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Po oskładkowaniu umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2016 r. w kolejnych krokach 

powinniśmy tej formie zatrudnienia przypisywać kolejne atrybuty umowy o pracę,  

a zatem w konsekwencji i objęcie tymi zasadami. 

7. Reformę chronionego rynku pracy, polegającą na nowym zdefiniowaniu roli i zadań 

zakładów pracy chronionej;  

Zakłady pracy chronionej nadal zatrudniają najwięcej osób niepełnosprawnych  

w stopniu znacznym i zasługują na instytucjonalne wsparcie w ramach pomocy 

publicznej. 

8. Uproszczenie (odbiurokratyzowanie) procedur uzyskiwania pomocy publicznej na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych; 

W ramach prac nad nową ustawą – pkt 1, powinien być rozdział dotyczący zasad 

uzyskiwania pomocy publicznej. Nie może być tak, że potencjalny beneficjent jest z góry 

traktowany jako nieuczciwy. 

9. Zwiększenie zaangażowania środków budżetu Państwa w budżet PFRON  

(z przeznaczeniem ich na rehabilitację zawodową i leczniczą osób niepełnosprawnych). 

Tak budżet powinien kierować na ten cel większą dotację – patrz pkt 3. 

  

W imieniu KP SLD 
Tadeusz Tomaszewski 

 


