
Szanowni Państwo, w imieniu pracujących osób niepełnosprawnych posiadających orzeczony znaczny 

stopień niepełnosprawności - obejmujący osoby całkowicie niezdolne do samodzielnego życia (do 

samodzielnej egzystencji) i całkowicie niezdolne do pracy bez specjalistycznych kosztownych dostosowań 

miejsc, stanowisk i organizacji pracy - zwracamy się do Państwa o wniesienie do TARCZY 3.0 (ustawa z 

dn. 30.04.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - tekst ustawy przekazany do Senatu 

http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/344_u.htm) - poprawki w poniższym brzmieniu: 

  

„W Art. 9 dotyczącym ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568) po punktach 1-2 wprowadza się 

punkt 3 w brzmieniu: 

4) w art. 26a ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) 2200 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;” 

  

UZASADNIENIE 

 Ustawa zwana TARCZA 1.0 (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,234,234,5809,,20200331,ustawa-z-dnia-

31032020-r-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych.html) w swym art. 17 pkt 4 lit. a-b wprowadziła m.in. zapisy, iż 

wysokość dofinansowania do wynagrodzeń osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi 1950 zł, zaś 

w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których 

stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz 

niewidomych dofinansowanie to wynosi 2100 zł (1200+900 zł).  

  

Tak ustalona gradacja jest niezrozumiałą dla środowiska pracujących osób niepełnosprawnych i ich 

pracodawców, gdyż narusza konstytucyjną zasadę sprawiedliwości społecznej traktującą, iż wsparcie dla 

zatrudniania osób słabszych - tu: osoby ze znacznym stopniem, winno być wyższe od wsparcia dla osób 

silniejszych i sprawniejszych - tu: ww. osoby z umiarkowanym stopniem i schorzeniami specjalnymi (na ogół 

samodzielne i w pełni dyspozycyjne). 

  

Skutki finansowe i społeczne zmiany ustawy: podwyższenie o 250 zł/mc/etat - z mocą obowiązującą od dn. 1 

kwietnia 2020 r. - dofinansowania przy zatrudnianiu osób ze znacznym stopniem z 1950 zł do 2200 zł zwiększy 

obciążenie PFRON o ok. 3 mln zł/mc (ustawa obejmie ok. 12 tys. osób ze znacznym stopniem), co zniweczy 

poczucie niesprawiedliwości i podniesie konkurencyjność takich osób na rynku pracy. 

  

Ustawa jest zgodna z prawodawstwem UE - nie wymaga notyfikacji, a także zgodna z zasadami wolnego 

rynku, gdyż nie narusza zasad wolnej konkurencji. 

  

Szanowni Państwo, ufając, że wniesienie tej poprawki rozwiązanie znajdzie u Państwa poklask i zrozumienie 

kłaniamy się nisko.  

https://poczta.senat.gov.pl/owa/redir.aspx?C=dQo9mLgc588iK5pNneI1a3sIY4vKuzDTZr1qSztxmWjrdx6lbvLXCA..&URL=http%3a%2f%2forka.sejm.gov.pl%2fproc9.nsf%2fustawy%2f344_u.htm
https://poczta.senat.gov.pl/owa/redir.aspx?C=CDZqwCvOT8FISE70JVtNP0dsnMDBAOQ1mRHdgIwNHvnrdx6lbvLXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.przepisy.gofin.pl%2fprzepisy%2c4%2c234%2c234%2c5809%2c%2c20200331%2custawa-z-dnia-31032020-r-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych.html)w
https://poczta.senat.gov.pl/owa/redir.aspx?C=CDZqwCvOT8FISE70JVtNP0dsnMDBAOQ1mRHdgIwNHvnrdx6lbvLXCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.przepisy.gofin.pl%2fprzepisy%2c4%2c234%2c234%2c5809%2c%2c20200331%2custawa-z-dnia-31032020-r-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych.html)w


  

Z poważaniem,  

Wojciech Gajewski, Prezes 

Marek Stec, Pełnomocnik SON „Podkarpacie” ds. Zatrudnienia ON 

  

Do wiadomości:  

1/ Organizacje pracujących i chcących pracować osób niepełnosprawnych. 

2/ Organizacje pracodawców.  

 


