
Oświadczenie złożone 

przez senatora Mariana Poślednika 

na 43. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 listopada 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Problemy osób niepełnosprawnych i praca na rzecz takich osób to dla mnie bardzo ważna sfera, którą się 

zajmuję. Ostatnio pojawiają się bardzo nieciekawe sygnały dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń osób 

niepełnosprawnych. 
Zgodnie z art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw-

nych (DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721, ze zm.) pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofi-

nansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Obecnie kwoty tego dofinansowania są na-
stępujące. 

W przypadku zakładów pracy chronionej zatrudniających pracowników ze schorzeniami szczególnymi 

kwota dopłaty do wynagrodzenia wynosi odpowiednio: 3300 zł, jeśli orzeczono znaczny stopień niepełno-
sprawności; 2100 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności; 1200 zł – lekki stopień niepełnosprawności. 

W przypadku pracowników bez schorzeń szczególnych kwoty te wynoszą odpowiednio: 2700 zł, jeśli orze-

czono znaczny stopień niepełnosprawności; 1500 zł – umiarkowany stopień niepełnosprawności; 600 zł – 

lekki stopień niepełnosprawności. 
W przypadku zakładów z otwartego rynku pracy zatrudniających pracowników ze schorzeniami szczegól-

nymi kwoty te wynoszą: 2970 zł, jeśli orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; 1890 zł – umiarkowa-

ny; 1080 zł – lekki stopień niepełnosprawności. W przypadku pracowników bez schorzeń szczególnych kwo-
ty te wynoszą: 1890 zł, jeśli orzeczono znaczny stopień niepełnosprawności; 1050 zł – umiarkowany stopień 

niepełnosprawności; 420 zł – lekki stopień niepełnosprawności. 

Czy to prawda, że wymienione kwoty mają ulec zrównaniu i mają wynosić tyle samo dla zakładów pracy 

chronionej i zakładów z otwartego rynku pracy, tj. 1920 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczanych 
do znacznego stopnia niepełnosprawności, 960 zł w przypadku osób z umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności oraz 480 zł – osób z lekkim stopniem niepełnosprawności? W przypadku pracowników ze scho-

rzeniami szczególnymi kwota ma zostać zwiększona o 640 zł. 
Szanowny Panie Ministrze, czy wyżej przytoczone kwoty są prawdziwe i czy ministerstwo planuje taką 

zmianę ustawy? Jeśli tak, to jakie będą tego konsekwencje dla rynku pracy dla osób niepełnosprawnych? 

Chciałbym także zapytać o przyszłość funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych. Czy w związku z przepisami wprowadzającymi ustawę o finansach publicznych, która we-

szła w życie dnia 13 września 2011 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych straci 

osobowość prawną, a oddziały funduszu zostaną zlikwidowane i przejdą, podobnie jak ich kompetencje, do 

gestii samorządów województw? Czy trwają prace nad pozostawieniem obecnej struktury funduszu i jego 
oddziałów bez zmian? 

Z poważaniem 

Marian Poślednik 




