
Od: Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” KRS-0000036699; dn.19.01.2021r. 
Do: Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie Senatorowie Senatu RP X kadencji  
oraz Członkowie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
 
 

Nowa poprawka społeczna do projektu ustawy z 13 stycznia 2022 
r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców 

paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu 
 
 
Szanowni Państwo, do podstawowej działalności Spółdzielni Inwalidów, Spółdzielni Niewidomych i innych 
firm posiadających status Zakładu Pracy Chronionej, należy przygotowanie zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych do przejścia na otwarty rynek pracy poprzez m.in. organizowanie i finansowanie takim 
pracownikom działań z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz zapewnianie im 
warunków pracy chronionej - w tym: licznego zatrudnienia, opieki medyczno-rehabilitacyjnej oraz pełnego 
dostosowania miejsc pracy. Dzięki tym społecznie-użytecznym funkcjom, osoby niepełnosprawne mogą 
szybciej regenerować zdrowie i dłużej zachować aktywność zawodową i społeczną.  
 
Dlatego objęcie podstawowej działalności Zakładów Pracy Chronionej - jako odbiorcy paliw gazowych 
szczególną taryfą ustawową, o której mowa w tytułowej Ustawie - tak jak to już uczyniono wobec Zakładów 
Aktywności Zawodowej i Spółdzielni Socjalnych, które pełnią podobne funkcje społeczne-użyteczne, uchroni 
pracowników niepełnosprawnych od chłodu oraz utrzyma konkurencyjność ZPChr w tym trudnym covidowym 
czasie. To zaś 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. 
 
Mając powyższe na uwadze, wnosimy aby Wysoki Senat raczył przyjąć i uchwalić poniższą poprawkę 
społeczną do projektu ustawy z 13 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących 
ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (druk Senacki nr 617), o 
treści: 
 

 

„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 podstawowej 

działalności. 

 
 
 
Z poważaniem 
Zarząd SON „Podkarpacie” 
 
Jasło, dn. 19.01.2022 

 
 


