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Projekt 

modyfikacji projektu ustawy z 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 

ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu. 

W art. 1 pkt 1 lit. d) dodaje się „tiret” siedemnaste w następującym brzmieniu: 

- zakładami pracy chronionej, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981),  w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na 

potrzeby ogrzewania miejsc pracy. 

 

UZASADNIENIE 

Zakłady Pracy Chronionej (ZPChr), podobnie jak ujęte w tej ustawie Zakłady Aktywności 

Zawodowej i Spółdzielnie Socjalne, pełnią funkcje społeczne i realizują zadania z 

zakresu użyteczności publicznej na rzecz zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych 

(ON), czyli osób z komisyjnie orzeczonymi ubytkami sprawności lub zdolności do 

wykonywania pracy. Orzekana jest częściowa lub całkowita niezdolność do pracy oraz 

stopnie niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany, lekki) oraz m.in. wymóg 

zatrudnienia takich osób jedynie w warunkach chronionych. W myśl tych regulacji 

pracownikom niepełnosprawnym ZPChr zapewnia m.in.: pomoc w pokryciu kosztów 

leków, leczenia i rehabilitacji; pełne dostosowanie miejsc pracy do niepełnosprawności; 

doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną; usługi i doradztwo rehabilitacyjne oraz liczne 

zatrudnienie (minimum 50% ogółu pracowników Zakładu - w tym co najmniej 20% ON w 

stopniu znacznym). Tak duże zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wymusza na 

prowadzących takie ZPChry, odpowiedni - do rodzaju schorzeń ON, dobór: działalności 

gospodarczej, organizacji pracy, regulaminów pracy, zakresów czynności, rodzajów 

świadczeń socjalnych itp.  

Ukazane powyżej chronione warunki umożliwiają zatrudnionym ON bezpieczną 

pracę w przyjaznej im atmosferze, ochronę resztek zdrowia, sprawności i sił, szybką 

regenerację organizmu, dłuższą aktywność zawodową, a także wyrównywanie 

życiowych szans.  Objęcie tych Zakładów jako odbiorcy paliw gazowych tą szczególną 

taryfą ustawową poprawi sytuację i konkurencyjność ZPChr w tym trudnym czasie, i tym 

samym wpłynie na zahamowanie ubytków tych Zakładów - tu: od wejścia Polski do UE w 

2004 r. do końca października 2021 ilość ZPChr spadła z 2600 do 750. Wraz z Zakładami 

ubywa miejsc pracy ON. I niestety, ten trend trwa nadal. 


