
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 73. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej 

Szanowna Pani Minister! 

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na 

rynku pracy. 

Do mojego biura docierają alarmujące doniesienia o nieprawidłowościach w zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych. Prawa i przywileje osób o umiarkowanym oraz znacznym stopniu niepełnosprawności (jak np. 

skrócony czas pracy) nie są respektowane. Co więcej, kontrole Państwowej Inspekcji Pracy są w tym zakresie 

nieskuteczne, gdyż pracodawcy zwykle są ostrzegani o planowanych czynnościach kontrolnych. Nierzadko 

zdarza się, że niepełnosprawni pracownicy są wykorzystywani przez pracodawców do uzyskania dotacji z 

PFRON. Od takiego pracownika nie wymaga się umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia, a nawet wydaj-

ności. Istotne jest, by posiadał orzeczenie o niepełnosprawności, za którym idą środki dla pracodawcy. 

Innym problemem jest zmuszanie schorowanych pracowników do wykonywania pracy, jaką wykonują 

osoby pełnosprawne, bez względu na ich zdrowotne ograniczenia. Finansowanie stanowisk pracy osób nie-

pełnosprawnych, mimo iż z założenia ma rekompensować pracodawcom ich niższą wydajność, w praktyce 

często służy jedynie zaniżaniu kosztów usługi. 

Kontrahent za niższą stawkę oczekuje usługi na najwyższym poziomie, co odbywa się kosztem niepełno-

sprawnych, którzy muszą wykonywać czynności ponad ich siły i możliwości, aby sprostać tym wymaganiom. 

Kolejnym aspektem jest fakt, iż zakładami pracy chronionej w Polsce nadal najczęściej są firmy ochro-

niarskie i sprzątające. Brakuje ofert pracy dla niepełnosprawnych, którzy mają wyższe wykształcenie i są 

bardziej wykwalifikowani. 

Wśród firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością wyraźnie górują firmy sektora prywatnego, 

gdzie zatrudnionych jest 3/4 pracowników z orzeczeniem, podczas gdy sektor publiczny zatrudnia zaledwie 

ok. 24% z nich. 

Moim zdaniem powinno się stymulować rozwój innych zakładów jako miejsc zatrudnienia niepełno-

sprawnych. Do łask powinny wrócić spółdzielnie pracy inwalidów, które są zazwyczaj zakładami produkcyj-

nymi, a stanowią cenne miejsca pracy dla najbardziej poszkodowanych osób z niepełnosprawnościami, od-

grywają ważną rolę w ich aktywizacji zawodowej i gwarantują zabezpieczenia socjalne oraz różnorakie for-

my pomocy. Jednakże obecnie takie spółdzielnie nie radzą sobie z funkcjonowaniem w ramach gospodarki 

wolnorynkowej, wśród konkurencji firm nastawionych na zysk, dlatego powinny one korzystać z dotacji i ulg 

podatkowych. 

Niekorzystnym trendem jest również likwidacja, zamykanie zakładów pracy chronionej. Niepełnosprawni 

coraz częściej muszą poszukiwać pracy na rynku otwartym. W wyniku wprowadzanych uregulowań praw-

nych przedsiębiorstwom przestaje opłacać się funkcjonowanie w formule zakładu chronionego, gdyż wiąże 

się to ze spełnieniem wielu wymogów. Zjawisko takie jest jednak bardzo niekorzystne dla niepełnospraw-

nych, zwłaszcza tych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Doceniając dotychczasowe działania ministerstwa, pragnę skierować do Pani zapytanie: czy ministerstwu 

znane są poruszane przeze mnie problemy niepełnosprawnych pracowników? 

Czy i jakie działania są podejmowane w celu polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pra-

cy? Czy planowane jest wprowadzenie konkretnych i kompleksowych zmian w ustawie o rehabilitacji, które 

pozytywnie wpłynęłyby na kwestie związane z zatrudnianiem niepełnosprawnych, co byłoby korzyścią za-

równo dla pracowników, jak i pracodawców? 

Z szacunkiem 

Krystian Probierz 
 


