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1. Przygotowanie projektu i uchwalenie przez Parlament nowej ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; 

Nowa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych jest nie tylko oczekiwana przez środowiska osób niepełnosprawnych 

i pracodawców, jest potrzebna dla skutecznego rozwiązywania problemów rynku pracy 

osób niepełnosprawnych i rehabilitacji społecznej. 

 

2. Reforma orzecznictwa o niepełnosprawności, likwidacja kilku systemów orzekania  

o niepełnosprawności na rzecz jednego i spójnego sytemu;    

Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie opowiada się za ujednoliceniem systemu 

orzecznictwa, które aktualnie funkcjonuje w kilku systemach orzekania. 

 

3. Utrzymanie systemu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, jako 

głównego instrumentu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;    

System dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powinien być 

zachowany. Zmienność poziomu dofinansowania nie powinien stanowić zagrożenia dla 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych, bądź likwidacji miejsc pracy jakie wywoływały 

nieprzemyślane zmiany( 30% obniżenia dofinansowań do wynagrodzeń przyczyniło się do 

likwidacji przez ponad 40tys osób niepełnosprawnych w Zakładach Pracy Chronionej  

w okresie półrocznym). 

4. Waloryzacja wysokości dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  

w zależności od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;   

Mechanizm waloryzacji dofinasowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, 

powinien mieć zastosowanie. 

5. Utrzymanie (lub odebranie) osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych; 

Jesteśmy za utrzymaniem osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. 
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6. Reforma zasad naliczania i opłacania wpłat obowiązkowych na PFRON z tytułu 

niezatrudniania 6% osób niepełnosprawnych, tak, aby objęły one szerszy krąg 

pracodawców (np. firmy zatrudniające pracowników na umowy cywilna – prawne);   

 

Jesteśmy za reforma zasad naliczania i opłacania wpłat na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

7. Reformę chronionego rynku pracy, polegającą na nowym zdefiniowaniu roli i zadań 

zakładów pracy chronionej;  

Dostrzegamy potrzeby nowego zdefiniowania roli zadań Zakładów Pracy Chronionej. 

8. Uproszczenie (odbiurokratyzowanie) procedur uzyskiwania pomocy publicznej na 

zatrudnianie osób niepełnosprawnych; 

Przepisy dotyczące procedur wyszukiwania pomocy publicznej na zatrudnienie osób 

niepełnosprawnych należy uprościć. Rozwiązania systemowe należy też tak 

doprecyzować by nie sprzyjały one nadużywaniu i patologiom w wykorzystywaniu 

środków na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

9. Zwiększenie zaangażowania środków budżetu Państwa w budżet PFRON  

(z przeznaczeniem ich na rehabilitację zawodową i leczniczą osób niepełnosprawnych). 

W ostatnich latach środki przeznaczone na rehabilitację społeczną i zawodową były 

znacząco ograniczane, byliśmy przeciwnikami takiego finansowania. Należy poprawić 

ściągalność, uszczelnić wydatkowanie środków, zapewnić zwiększenie budżetowego 

wsparcia na pełną realizację zadań nałożonych przez ustawę. 

Należy poprawić sytuację Warsztatów Terapii Zawodowej i Zakładów Aktywności 

Zawodowej i w ten sposób wzmocnić ich prozatrudnieniową rolę. Warsztaty Terapii 

Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej jako lokalne przedsiębiorstwa społeczne 

winny być wspierane nie tylko z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i samorządu, ale także przez instytucje i lokalne urzędy poprzez 

zamówienia publiczne (klauzule społeczne). 


