
Oświadczenie złożone 

przez senator Alicję Zając 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 9 stycznia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-

nych Teresy Hernik 

Szanowna Pani Prezes! 

Podczas dyskusji w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 21 paź-

dziernika 2014 r. wypowiedziała się Pani m.in. na temat ulg zawartych w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawo-

dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, cytuję, że: „Nie można twierdzić, iż należy te 

ulgi całkowicie zlikwidować. (…) Z pewnością należałoby pozostawić te ulgi w zakładach pracy, w których 

występuje bardzo duża koncentracja niepełnosprawnych i które wykazują specyfikę tego rodzaju, że żadna 

osoba pracująca w takim zakładzie nie znajdzie zatrudnienia poza tym zakładem pracy. W tej chwili to za-

gadnienie stanowi przedmiot naszych głębokich analiz, (…) wspólnie z biurem pełnomocnika”. 

Wypowiedź ta wielce zaskoczyła niektórych pracodawców osób niepełnosprawnych uprawnionych do 

udzielania ulg we wpłatach na PFRON. W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania. 

1. Jak wysoki musi być wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie, aby można było 

mówić „o bardzo dużej koncentracji”? 

2. Co należy rozumieć pod pojęciem „zakłady, które wykazują specyfikę tego rodzaju, że żadna osoba 

pracująca w takim zakładzie nie znajdzie zatrudnienia poza tym zakładem pracy”? 

3. Do jakiej konkluzji doszedł PFRON i biuro pełnomocnika po głębokich analizach w tym temacie? 

4. Czy z Pani wypowiedzi można wysnuć wniosek, że PFRON i BON opowiadają się za pozostawieniem 

prawa do udzielania ww. ulg tylko zakładom pracy spełniającym wymogi określone w art. 22 i równocześnie 

posiadającym status zakładu pracy chronionej? 

5. Czy Pani Prezes znane jest stanowisko pana ministra J. Dudy (pismo nr BON-I-0702-3-2-LK/2014 

z dnia 24.04.2014 r.), w którym pan minister bardzo życzliwie opowiada się za zasadnością dalszego funk-

cjonowania art. 22, i w żadnej mierze nie dzieli uprawnionych sprzedawców – zakładów na te ze statusem 

ZPChr i te bez statusu ZPChr? 

Ponadto, czy zdaniem Pani Prezes kwoty udzielonych ulg mają negatywny wpływ na działalność i budżet 

PFRON? W odpowiedzi proszę o uwzględnienie faktu, że wysokość ulgi zależy wprost od liczby zatrudnio-

nych osób niepełnosprawnych z najcięższymi schorzeniami oraz od ich wynagrodzeń. 

Alicja Zając 

 




