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Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych od wielu lat zgłasza postulaty 

dotyczące reformy sytemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. 

Podstawą tych reform powinna być kontynuacja dobrych i sprawdzonych w Polsce rozwiązań 

oraz maksymalne uproszczenie systemu. W zdecydowanej większości to przedsiębiorcy 

tworzą nowe miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. Zatem to pracodawcy,                                

a w szczególności przedsiębiorcy odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Od dobrej współpracy pomiędzy osobą niepełnosprawną i jej pracodawcą zależy czy 

proces rehabilitacji zawodowej będzie przebiegał prawidłowo, z korzyścią dla obu stron. 

Jednak do osiągnięcia takiego stanu potrzeba sprzyjającego pracodawcom i osobom 

niepełnosprawnym otoczenia prawnego i gospodarczego. Dobre, proste i przyjazne prawo, 

życzliwi pracodawcom oraz osobom niepełnosprawnym urzędnicy i przede wszystkim 

szacunek dla tych, którzy tworzą w Polsce miejsca pracy to oczekiwania pracodawców wobec 

nowego systemu rehabilitacji zawodowej. 

Obecny system jest niedoskonały, zbyt zbiurokratyzowany i traktujący pracodawców oraz 

osoby niepełnosprawne z wielką nieufnością. Reforma obecnego systemu nie może opierać 

się na likwidacji tego, co dobre i sprawdzone w obecnym systemie. Nie może sprowadzać się 

także do implementowania obcych rozwiązań, nieprzystających do skali polskich problemów, 

realiów gospodarczych i polskiego prawa.  

Mając na uwadze 20 lat doświadczeń Organizacji oraz przeprowadzone dwukrotnie                  

w ostatnim roku konsultacje społeczne Polska Organizacja Pracodawców Osób 

Niepełnosprawnych prezentuje stanowisko w sprawie postulowanych zmian w systemie 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W opinii POPON zmiany powinny objąć 

następujące obszary:  

1. Źródła finansowania systemu – konieczne jest ustabilizowanie źródeł finansowania 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych Polsce. Zwiększające 

się zaangażowanie PFRON w realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej                       

i leczniczej wymaga także większego zaangażowania budżetu Państwa                                     

w finansowanie tych zadań. Na nowo należy także przeanalizować zasady naliczania 

wpłat obowiązkowych na PFRON (art. 21 ustawy) w związku z coraz silniejszym na 

rynku trendem zawierania umów cywilnoprawnych. Sytuacja taka skutkuje masowym 

unikaniem przez firmy ponoszenia wpłat obowiązkowych z tytułu braku wymaganego 

wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 

2. Orzecznictwo o niepełnosprawności - to obszar wymagający pilnych reform. Z punktu 

widzenia pracodawców obecne orzecznictwo o niepełnosprawności nie sprzyja 

stabilizacji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie jest przyjazne, ani dla osoby 
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niepełnosprawnej, ani dla pracodawcy. Interpretacja orzeczeń z punktu widzenia 

uzyskiwania dofinansowana do wynagrodzeń to „pole minowe” dla pracodawców. 

Osobną kwestią jest reforma orzecznictwa ze względu indywidualizację wsparcia dla 

osoby niepełnosprawnej, która także wymaga pilnych zmian i dostosowania do 

aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych.  

3. Praca Chroniona – powinna być nadal trwałym elementem polskiego systemu 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zarówno zakłady pracy chronionej 

jak i zakłady aktywności zawodowej to dobre i przyjazne miejsca pracy dla osób 

niepełnosprawnych. Należy podkreślić, iż poza możliwością pracy osoby 

niepełnosprawne otrzymują tam wsparcie w zakresie opieki medycznej i rehabilitacji 

społecznej. Ostatnie zmiany legislacyjne i bardzo znaczące ograniczenie wsparcia dla 

zpch-ów skutkują wrastającą liczbą rezygnacji pracodawców ze statusu zpch. Należy 

podjąć działania, aby ten proces zahamować. Likwidacja zpch-ów to ograniczenie 

wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Zatem warto na nowo zdefiniować rolę                       

i zadania pracy chronionej w systemie rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. Ze względu na skalę występujących w Polsce problemów nie 

możemy zgodzić się na reformę systemu, która sprowadzałaby się do likwidacji pracy 

chronionej. Podobną dyskusją o roli i zadaniach w systemie należy objąć warsztaty 

terapii zajęciowej. W pierwszej kolejności należy wyposażyć je w instrumenty 

zachęcające do większej niż dotychczas aktywności w przygotowaniu osób 

niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy.  

4. Otwarty rynek pracy – to bardzo ważny obszar systemu rehabilitacji zawodowej. 

Zrównanie dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na „otwartym               

i chronionym rynku pracy” znacząco zwiększyło zainteresowanie pracodawców 

zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. W zakresie wsparcia zatrudniania osób 

niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy bardzo ważne jest podjęcie działań                   

w celu zwiększenia liczby nowych miejsc pracy. Samorządy powinny być w większym 

stopniu zainteresowane wsparciem pracodawców i tworzeniem przez nich nowych 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych w lokalnym środowisku. Stąd bardzo ważne 

jest zwiększenie nakładów na tworzenie nowych miejsc pracy oraz uproszczenie 

wszelkich procedur związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, 

uzyskiwaniem dofinansowania do wynagrodzenia oraz tworzeniem nowych miejsc 

pracy. Mając na uwadze trudności w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

ze schorzeniami szczególnymi dostrzegamy znaczącą rolę do odegrania dla instytucji 

trenera pracy. Nie możemy jednak zapomnieć, iż trener pracy nie zrekompensuje 

pracodawcy istniejących obiektywnie podwyższonych kosztów zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej. O czym musimy koniecznie pamiętać przy reformie systemu.  
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5. Pomoc publiczna – to bardzo ważny dla przedsiębiorców zatrudniających osoby 

niepełnosprawne obszar systemu. Jednak przedsiębiorcy korzystający z tej pomocy 

od lat wskazują, że jest ona nadmiernie zbiurokratyzowana a procedury bardzo 

nieprzyjazne. Zniechęca to szczególnie mikro i małych przedsiębiorców, którzy 

obawiają się popełnienia błędu. Ze szczególną starannością należy także podchodzić 

do implementacji aktów prawnych wydawanych przez ograny Unii Europejskiej do 

polskiego systemu prawnego. Dochowanie takiej staranności pozwoli na eliminację 

błędnych i niekorzystnych dla polskich pracodawców interpretacji prawa UE. Reforma 

systemu powinna obejmować analizę obecnie obowiązujących w Polsce przepisów 

dotyczących pomocy publicznej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Efektem 

tej analizy powinno być usunięcie wszelkich zbędnych i niepotrzebnych zapisów oraz 

dokumentów.  

 

Warszawa, dnia 11.06.2015 r.  


