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Skróty i akronimy 
 
 

BAEL Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności 
 GUS  Główny Urząd Statystyczny 

KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
NIK  Najwyższa Izba Kontroli 
PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
ZFRON Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
zł  Polski złoty (waluta polska) 
ZPChr Zakład Pracy Chronionej 
ZUS  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

  
 
 
 
Kurs wymiany 
 
 
    US$ 1 = 
 1996 (średnio)  2.6965 zł 
 1997 (średnio)  3.2805 zł 
 1998 (średnio)  3.4937 zł 
 1999 (średnio)  3.9675 zł 
 Koniec września 2000 4.5404 zł 
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Wstęp 

 
 Poprzednia wersja tego raportu została rozesłana w wersji angielskiej i polskiej jako przedmiot 
do dyskusji podczas okrągłego stołu, który odbył się 28 stycznia, 2000 w siedzibie Banku 
Światowego w Warszawie. Wielu uczestników tego spotkania jak również inne osoby zainteresowane 
nadesłały swoje pisemne komentarze, a następnie Bank Światowy rozesłał je tak w wersji angielskiej 
jak i polskiej. Większość z tych materiałów jest także dostępna na stronie internetowej IDN. Druga 
dyskusja okrągłego stołu odbyła się 6 czerwca, 2000 przy udziale Krajowej Rady Konsultacyjnej do 
spraw Osób Niepełnosprawnych, a następnie Rada przedłożyła swoje komentarze na piśmie.  
  
 Obecna wersja odzwierciedla komentarze i dyskusje odnoszące się do wersji poprzednich ale 
również zawiera rezultaty nowych badań w oparciu o źródła danych wcześniej niedostępnych. 
Główny Urząd Statystyczny (GUS) uprzejmie dostarczył nam dane pochodzące z badania stanu 
zdrowia przeprowadzonego w 1996 roku, dzięki którym mogliśmy przedstawić dodatkowe szczegóły 
dotyczące profilu niepełnosprawności w Polsce. Dane pochodzące z Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) prowadzonego w lutym 1999 roku umożliwiły głębsze spojrzenie 
na związek pomiędzy niepełnosprawnością a ekonomicznymi zmiennymi wartościami gospodarstwa 
domowego. Dane pochodzące z Badania Budżetów Domowych przeprowadzonego w 1998 roku 
umożliwiły natomiast porównanie i przeciwstawienie świadczeń rentowych i świadczeniobiorców 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), 
co zostało ujęte w załączniku (Chłoń, 2000).  
 

Niepełnosprawność jest ważnym tematem w Polsce tak z punktu widzenia ludzi 
niepełnosprawnych jak i z perspektywy społecznej. W chwili kiedy ludzie niepełnosprawni nie 
uczestniczą w sile roboczej bądź są bezrobotni, gospodarka odrzuca korzyści płynące z ich 
kreatywności i produktywności. Co więcej, jeśli koszty budżetowe programów przeznaczonych na 
pomoc ludziom niepełnosprawnym są nadmierne i nieodpowiednie, stanowią one ciężar dla 
podatników a zwłaszcza dla pracowników, płacących na wsparcie tych programów. Źle opracowane 
programy mogą szkodzić pracownikom wspierającym je nie przynosząc zbytniej pomocy 
świadczeniobiorcom i to może być właśnie problemem w Polsce.  
 
 Raport ten jest częścią szerokiego opracowania dotyczącego programów sektora społecznego, 
które zostało dokonane przez Bank Światowy na prośbę i przy współpracy Rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej.  
 
 Autor chciałby wyrazić podziękowania swoim współpracownikom za ich czas i cierpliwość 
wykazaną przy dyskusji na temat tych problemów. Specjalne podziękowania skierowane są do 
uczestników dwóch spotkań okrągłego stołu w dniu 28 stycznia i 6 czerwca 2000 roku. Prace nad 
pierwszą wersją raportu oraz wstępne dyskusje rozpoczęła Emily Andrews w październiku 1999 
roku. Michał Dybuła, Dorota Holzer-Żelażewska, Marzena Kulis, Joanna Masełko, Marcin Przybyła, 
Jan Rutkowski i Irena Topińska włożyli w to opracowanie duży wkład pracy. Raport ten został 
przygotowany pod nadzorem menedżerów sektorowych – Maureen Lewis i Michała Rutkowskiego 
oraz pod ogólnym kierownictwem Dyrektora Sektora Społecznego – Annette Dixon i Dyrektora 
Krajowego - Basila Kavalsky’ego. Specjalne podziękowania należą się również Krzysztofowi 
Hagemejerowi i Leszkowi Sibilskiemu, którzy przeczytali poprzednie wersje robocze raportu i 
przekazali bezcenne sugestie. Ewentualne błędy 
 są wyłącznie winą autora. Bardzo proszę o kierowanie uwag do: thoopengardner@worldbank.org .    
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Streszczenie 

Na prośbę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Bank Światowy prowadzi szeroki 
przegląd programów sektora społecznego. “Niepełnosprawność a Praca w Polsce” jest 
jednym z elementów tego przeglądu. Studium to dotyczące polityki i programów dla osób 
niepełnosprawnych skupia się na pracowniczych rentach inwalidzkich i programach 
zachęcających do zatrudniania osób niepełnosprawnych. W studium wykorzystano uwagi z 
przeprowadzonych 28 stycznia i 6 czerwca dyskusji okrągłego stołu oraz pisemne 
komentarze od zainteresowanych stron.  

 
Formy Niepełnosprawności w Polsce 

 
(a) Zjawisko niepełnosprawności jest większe w Polsce niż w większości krajów, nawet 

biorąc pod uwagę różnice wynikające z definicji. Jednym z powodów jest fakt, iż ponad 
1/3 osób w wieku produkcyjnym, które są “prawnie” niepełnosprawne nie są 
“biologicznie” niepełnosprawne. Przekrój wiekowy osób będących “prawnie” lecz nie 
“biologicznie” niepełnosprawnymi sugeruje, iż system jest wykorzystywany jako forma 
wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ponad 12% wszystkich mężczyzn w wieku 60-64 
lat i ponad 11% wszystkich kobiet w wieku 55-59 lat posiada zaświadczenia o 
niepełnosprawności nawet jeśli sami nie czują się niepełnosprawni.  

(b) Tak jak i w innych krajach, niepełnosprawność i wiek ściśle są ze sobą powiązane. 
Bardzo niewielka liczba schorzeń powstaje w dzieciństwie, ale ponad 40% wszystkich 
ludzi niepełnosprawnych jest w wieku poprodukcyjnym (to znaczy ponad 65 lat dla 
mężczyzn i ponad 60 lat dla kobiet). Tak jak we wszystkich krajach, niepełnosprawność 
to problem wieku ale również ma on wpływ na rynek pracy.  

(c) Współczynnik niepełnosprawności jest wyższy wśród ludzi z niższym poziomem 
wykształcenia we wszystkich grupach wiekowych. Jedna z hipotez mówi, iż niższy 
poziom wykształcenia prowadzi do wyższego poziomu bezrobocia, a bezrobotni 
pracownicy wykorzystali system ubezpieczenia rentowego jako zawór bezpieczeństwa w 
chwili kiedy utracili (bądź nie mogą uzyskać) prawo do zasiłków dla bezrobotnych. 
Jednakże analiza oparta na danych pochodzących z różnych sektorów z byłych 
województw nie popiera tej hipotezy.  

(d) W ciągu ostatnich 12 lat niepełnosprawność wzrastała znacznie szybciej na terenach 
wiejskich niż obszarach miejskich, tak więc patrząc poprzez pryzmat wieku zakres 
niepełnosprawności na terenach wiejskich jest teraz znacznie większy niż na obszarach 
miejskich. Analiza statystyczna wielu zmiennych sugeruje, iż różnicę dotyczącą 
niepełnosprawności pomiędzy terenami wiejskimi i miejskimi należy wyjaśnić różnicami 
w strukturze wieku i wykształcenia. W polityce rozwoju obszarów wiejskich należy być 
może wyraźnie wziąć pod uwagę fakt, iż 15% dorosłej populacji zamieszkującej te tereny 
jest niepełnosprawna.  

(e) Wskaźniki dotyczące udziału osób niepełnosprawnych w sile roboczej są raczej niskie, 
jednakże wskaźnik bezrobocia nie jest dużo wyższy niż dla osób w pełni sprawnych. 
Powstaje w związku z tym pytanie, dlaczego tak niewiele osób niepełnosprawnych w 
wieku produkcyjnym poszukuje pracy. Tylko ¼ osób niepełnosprawnych będących w 
wieku produkcyjnym pracowała w 1996 roku. 

(f) 2/3 niepełnosprawnych osób, które pracowały było zatrudnionych przez małe prywatne 
przedsiębiorstwa a faktycznie 44% z nich prowadziło własną przedsiębiorczość.  

(g) Ma tu miejsce silna, negatywna współzależność pomiędzy średnim dochodem 
gospodarstwa domowego a niepełnosprawnością. Niepełnosprawność może być 
prawdopodobnym czynnikiem niskiego dochodu gospodarstw domowych, a może 
również zwiększać prawdopodobieństwo niskich dochodów.  
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Ubezpieczenie Rentowe 

 
Koszt systemu ubezpieczeń rentowych w Polsce jest jednym z najwyższych w Europie, i 
wynosił ponad 3% PKB, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę, iż około 30% rencistów w 
Polsce jest w starszym wieku i w większości innych krajów nie ujęłyby ich statystyki. Bardzo 
wysoki koszt systemu ubezpieczeń rentowych wymaga jednego z najwyższych wskaźników 
składek (podatku od wynagrodzenia) w Europie. Ten wysoki koszt jest częściowo 
konsekwencją wysokich stóp zastępowalności. Chociaż Polska nie jest odosobniona w tym 
aspekcie, to w wielu krajach stopy wymiany są znacznie niższe niż w Polsce. Wysokie stopy 
zastępowalności mają duże znaczenie ze względu na wysoki koszt przypadający na jednego 
świadczeniobiorcę i zwiększenie liczby świadczeniobiorców poprzez “efekt dochodu” i 
poprzez ryzyko moralne.  

  
Stosunek świadczeniobiorców do całości siły roboczej jest jednym z najwyższych w 

Europie (i znów, nawet biorąc pod uwagę fakt, iż wielu świadczeniobiorców byłoby 
sklasyfikowanych w innych krajach jako emeryci). Wydaje się, iż w Polsce liczba 
świadczeniobiorców jest tak duża ponieważ wynika ona ze wspaniałomyślnego traktowania 
ludzi z najmniej poważnymi rodzajami niepełnosprawności, łatwymi kryteriami kwalifikacji i 
braku dbałości o przestrzeganie zasad.  

 
Oczywistym jest, iż ryzyko moralne prowadziło do korupcji wśród pracowników, 

dyplomowanych lekarzy a czasami i pracodawców. W studium jakościowym dotyczącym 
płatności nieformalnych w sektorze ochrony zdrowia, niektórzy z rozmówców relacjonowali, 
iż “kupowali” zwolnienia lekarskie, świadectwa niepełnosprawności czy zwolnienia od 
służby wojskowej. Świadczenia chorobowe są wyższe niż zasiłki dla bezrobotnych i według 
niektórych respondentów, pracownicy którzy boją się utracić pracę kupują zwolnienia 
lekarskie (które mogą trwać do 9 miesięcy) aby otrzymać wyższe świadczenia w okresie 
przebywania bez pracy. Koszt takiego zaświadczenia może się zmieniać ale średnio wynosi 
około 10 złzł za jeden dzień zwolnienia chorobowego. Oczywiście, świadectwo 
niepełnosprawności jest jeszcze korzystniejsze ale jednocześnie dużo droższe. Rozmówcy 
relacjonowali, iż cena za świadectwo niepełnosprawności dochodzi do 3,000 zł. Jeden z 
pacjentów stwierdził: “Jeden dzień zwolnienia kosztuje 10 zł. Wiadomym jest, który lekarz 
takie zaświadczenie wypisuje. Wszystko można kupić, w Wałbrzychu renta inwalidzka 
kosztuje od 2,000 do 3,000 zł ale również trzeba znać odpowiednią osobę i być jej pewnym.”  
 

Powyższe odnosi się także do opłacenia zwolnienia od służby wojskowej. To samo 
studium znalazło dowód na to zjawisko w Gdańsku: “Wiem, że w Gdańsku dajesz lekarzowi 
2,000 zł i mówisz, że nie chcesz odbyć służby wojskowej (np. ze względu na chore serce).” 
Kolejny respondent powiedział: “Kiedy dostałem powołanie do wojska zorganizowałem 
kolejne badania w Oliwie [respondent przeszedł już wcześniej pierwsze badania w celu 
określenia jego wojskowej kategorii “zdrowia”]. Wizyta odbyła się, lekarz był przygotowany, 
nawet nie słuchał co miałem do powiedzenia, od razu zaczął robić notatki”. Płacąc 2,000 zł 
respondent uniknął służby wojskowej. Oszacował on, iż obecnie ten rodzaj “spraw” kosztuje 
od 3,000 do nawet 7,000 zł.   

 
Inspekcja przeprowadzona przez ZUS na początku 2000 roku potwierdziła 

rozpowszechnione oszustwa w systemie zwolnień chorobowych. ZUS zbadał 61,000 
przypadków i stwierdził, iż ponad 1/3 zwolnień lekarskich zostało udzielonych bez 
dostatecznych podstaw. W 16,000 przypadków ZUS zawiesił wypłacanie świadczeń 
chorobowych i zarządził powrót pracowników do pracy. Byłoby naiwnym wierzyć, iż 
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oszustwa w systemie świadczeń rentowych są mniejsze niż w systemie zwolnień 
chorobowych. Dopóki oszustwa szkodzą ludziom naprawdę niepełnosprawnym, środowisko 
niepełnosprawnych w Polsce powinno zachęcać do pojedynczych inspekcji systemu 
rentowego. 

  
Reformy administracyjne mające na celu zapewnienie dostępności do świadczeń 

rentowych tylko dla ludzi, którzy naprawdę ich potrzebują są wdrażane od 1997 roku. 
Reformy te mogą przynieść pozytywny skutek, i tak w 1998 roku po raz pierwszy spadła 
liczba osób, którym przyznano renty. Jednakże, bez dalszych reform, należy się spodziewać, 
że liczby te będą znowu wzrastać a na wzrost wpłynie restrukturyzacja przemysłu i starzenie 
się społeczeństwa. Ważnym elementem jest kontrola kosztów co oznacza kontrolowanie 
kosztów systemu rentowego i pozostałych systemów świadczeń socjalnych traktowanych 
jako całość. W odniesieniu do kwestii finansowych niewielkie znaczenie będzie miało 
realizowanie polityki mającej na celu redukcję liczby rencistów pobierających rentę z tytułu 
inwalidztwa, poprzez podniesienie liczby emerytów w stosunku jeden do jednego. 
Poprawiłaby się natomiast przejrzystość. Jednakże przejrzystość ta mogłaby się także 
poprawić dzięki lepszemu zarządzaniu danymi i sprawozdawczością.  

 
Obok kwestii związanych z kosztami, wpływ systemu ubezpieczeń rentowych na 

ludzi w wieku produkcyjnym stanowi istotne zagadnienie polityki społecznej ponieważ 
zniekształca rynek pracy tworząc bodźce zachęcające do pozostawania bez pracy i nie 
szukania pracy lepiej płatnej.  
 
Działania podjęte w celu zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

Biorąc pod uwagę długą i szczytną historię Polski1 dotyczącą włączania niepełnosprawnych 
obywateli w szeregi siły roboczej, trzeba podejść do reform obecnych instytucji, kierunków i 
programów z należytym szacunkiem. Spółdzielnie zatrudniające niewidomych weteranów I 
wojny światowej rozpoczęły swoją działalność w Warszawie w 1919 roku. Przez kolejne 
ponad 80 lat to co rozpoczęło się jako ruch spółdzielczy, przekształciło się w dzisiejsze 
zakłady pracy chronionej.2  Polska stworzyła w 1920 roku pierwszy na świecie system kwot i 
kar (także jako reakcja na niepełnosprawność spowodowaną wojną) i pociągnęła za sobą inne 
kraje. Jako środek do łatwego ponownego wejścia niepełnosprawnych weteranów w życie 
cywilne, kierunek ten miał dużo do zaoferowania. Jednakże przez ostatnie osiemdziesiąt lat 
miało miejsce tak wiele doświadczeń w szczególności w związku z problemem 
niepełnosprawności nie związanym ze służbą wojskową w czasie wojny, że wyciągnięcie z 
tego nauki leży w interesie Polski. Celem reformy nie jest cofnięcie zegara do czasów sprzed 
I wojny światowej. Celem jest zwiększenie sprawności, efektywności i poprawa finansowej 
stabilności programów popierających “główny nurt” zatrudniania w przyszłości osób 
niepełnosprawnych.  
 

Programy popierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych kosztują budżet ponad 
3.5 miliarda zł (około 0.6% PKB, mniej więcej 875 milionów USD) rocznie. Większość, 
szacowana na 2.8 miliarda zł pochodzi ze specjalnego podejścia do podatków płaconych 
przez Zakłady Pracy Chronionej, zatrudniających tylko 300,000 z 5 milionów osób 
niepełnosprawnych w Polsce (wśród których szacuje się, że ponad 2.5 miliona to ludzie w 
wieku produkcyjnym). Droga przepływu dużej części tych funduszy nie może być dokładnie 
prześledzona ponieważ płynie z jednej kieszeni Zakładów Pracy Chronionej (pojęcie 

                                                 
1 Sibilski (1999b) zawiera fascynujący przegląd ruchów dotyczących niepełnosprawności w Polsce. 
2 Zakłady Pracy Chronionej zatrudniają conajmniej 40% pracowników niepełnosrpawnych i spełniają pozostałe 
wymagania. 
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obowiązku podatkowego) do drugiej – zakładowy fundusz rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych (ZFRON).  Pieniądze na programy zwiększające zatrudnienie ludzi 
niepełnosprawnych są również generowane przez system kwot i kar. Przedsiębiorstwa, które 
zatrudniają mniej niż 6% ludzi niepełnosprawnych muszą zapłacić karę, która zależy od 
różnicy do owych 6%. Większość przedsiębiorstw nie zatrudnia osób niepełnosprawnych i 
płaci kary z tego tytułu na kwotę ogólną ponad 700 milionów zł rocznie.  

 
Finansowanie programów wspierających problem niepełnosprawności jest 

przedmiotem wielu krytyk. Traci ono przejrzystość ponieważ fundusze nie przepływają przez 
budżet. W niektórych przypadkach fundusze te w ogóle nie są ujmowane w sprawozdaniach 
finansowych instytucji publicznych. Krytycy argumentują, iż fundusze te są dużo bardziej 
korzystne dla przedsiębiorców prowadzących Zakłady Pracy Chronionej niż dla osób 
niepełnosprawnych tam zatrudnionych. Poza tym fundusze mają ścisłe przeznaczenie tzn. 
wysokość wygenerowanych środków nie odnosi się w żaden sposób do potrzeb. W sytuacji 
istnienia struktur biurokratycznych wydatki mają tendencję wzrostową tak aby wykorzystać 
wszystkie dostępne fundusze.  

 
Skuteczność działania systemu kwot i kar wyrażona wzrostem przychodów jest 

rezultatem jego braku skuteczności w umożliwianiu osobom niepełnosprawnym zdobycia 
normalnego zatrudnienia. Najwyraźniej kary te są niewystarczające jako że pracodawcy 
obawiają się przezwyciężenia trudności wynikających z zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, nawet z niewielkim stopniem niepełnosprawności. Pracodawcy traktują 
kary jako kolejny podatek od wynagrodzeń. Obecnie polska polityka czyni osoby 
niepełnosprawne nieatrakcyjnymi pracownikami poprzez nadawanie im specjalnych 
przywilejów takich jak określone godziny pracy, specjalne urlopy i zwolnienia chorobowe. 
Te kierunki polityki mogą być odbierane jako ochronne ale w rzeczywistości dyskryminują 
one osoby niepełnosprawne, które mogą tego nie potrzebować. Około 2/3 pracujących osób 
niepełnosprawnych, pracuje na własny rachunek bądź jest zatrudniona w prywatnych firmach 
zatrudniających pięciu bądź mniej pracowników, które nie podlegają wielu przepisom.  

 
Większość pieniędzy generowana poprzez specjalne uregulowania podatkowe i 

system kwot i kar przeznaczana jest na dotacje kapitałowe różnego rodzaju, jak na przykład 
tworzenie nowych miejsc pracy i pożyczki o niższym oprocentowaniu niż rynkowe. 
Koncepcja ta zdaje się polegać na tym, że dodatkowi pracownicy niepełnosprawni będą 
zatrudnieni do obsługi urządzeń celowo dotowanych, zgodnie ze “wskaźnikami czynników 
stałych” funkcji produkcji. Wydaje się, że ta koncepcja nie ma racji bytu w gospodarce 
rynkowej, gdzie kapitał może zastąpić siłę roboczą. Poza teoretycznymi argumentami 
przeciwko promowaniu zatrudnienia poprzez dotowany kapitał, jest prawie niemożliwe 
zapewnienie, iż kapitał jest wykorzystywany w planowany sposób. W Polsce istnieje szereg 
dowodów (udokumentowanych w raportach Najwyższej Izby Kontroli, NIK) świadczących o 
tym, iż dotowany kapitał jest często nieprawidłowo rozdzielany na niekorzyść pracowników 
niepełnosprawnych.  

 
Z punktu widzenia szybkiego wzrostu ilościowego (dwukrotnego w przeciągu dwóch 

lat, 1996-98) Zakłady Pracy Chronionej okazują się być sukcesem. Większość z ich 
pracowników niepełnosprawnych posiada najmniejszy stopień niepełnosprawności a 
stosunek pracowników niepełnosprawnych do pracowników w pełni sprawnych spada w 
ostatnich latach.  Patrząc z perspektywy uaktywnienia zawodowego osób niepełnosprawnych 
na otwartym rynku pracy, Zakłady Pracy Chronionej nie osiągnęły sukcesu pozwalającego na 
uzasadnienie kosztów przez nie ponoszonych. 
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Kwestie Polityki 

 
1. Czy wysokość rent inwalidzkich dla osób, które są całkowicie niezdolne do pracy 

powinna być naliczona ponownie? Renty dla wszystkich takich obywateli powinny 
być odpowiednie na tyle, aby zapobiec ubóstwu bez względu na to czy 
świadczeniobiorcy mają związek z rynkiem pracy czy nie. Prawdziwym 
sprawdzianem systemu rentowego jest sposób w jaki zapewnia on opiekę tym, którzy 
nie mogą zaopiekować się sobą sami. Częściowym powodem kontroli kosztów 
świadczeń dla osób z niewielkim stopniem niepełnosprawności jest upewnienie się, że 
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności są odpowiednio finansowane.  

2. Jak w Polsce można ograniczyć liczbę osób pobierających rentę inwalidzką? Polska 
zajęła miejsce Holandii jako "chorego człowieka Europy". Podejmowane są obecnie 
działania celem wprowadzenia bardziej rygorystycznych kryteriów nabywania 
uprawnień oraz egzekwowania przepisów np. poprzez wprowadzenie ponownych 
badań i kontrolę lekarzy orzeczników pod kątem ewentualnych przypadków nadużyć. 
W krótkim okresie działania te powinny być realizowane szybko i konsekwentnie. 
Patrząc z perspektywy średnioterminowej należy rozważyć odebranie prawa do 
pobierania renty inwalidzkiej osobom o małym stopniu niepełnosprawności (tak jak to 
się dzieje w wielu krajach europejskich), redukcję stopy zastępowalności do poziomu 
poniżej 50% oraz złagodzenie spadku wysokości rent przy jednoczesnym wzroście 
wynagrodzeń. 

3. Czy Polska powinna kierować się przede wszystkim prawami obywatelskimi, a w 
mniejszym stopniu kwestiami ekonomicznymi przy wprowadzaniu zachęt do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych? Oparcie się ściśle na instrumentach 
ekonomicznych takich jak system kwot i kar oraz szczególne rozwiązania podatkowe 
adresowane do Zakładów Pracy Chronionej mogą w efekcie przynieść wyższe koszty 
gospodarcze i gorsze rezultaty niż miałoby to miejsce w przypadku uzupełnienia 
podejścia stricte ekonomicznego konsekwentną realizacją zasad związanych z 
prawami obywatelskimi. 

4. Czy należy dalej stosować system kwot i kar? Jak go można poprawić? Konsekwentne 
i agresywne stosowanie podejścia opartego na prawach obywatelskich daje 
możliwości zredukowania kwot lub kar (lub nawet całkowitego wyeliminowania 
systemu kwot i kar). Wyeliminowanie specjalnych przywilejów dla pracodawców 
zatrudniających osoby niepełnosprawne (szczególnie jeżeli stosuje się konsekwentnie 
system oparty na prawach obywatelskich) mogłoby jeszcze dalej ograniczyć 
konieczność stosowania systemu kwot i kar. Brak zróżnicowania przywilejów dla 
pracowników niepełnosprawnych, którzy nie są grupą homogeniczną, stanowi 
dyskryminację tych pracowników, którzy tych przywilejów nie potrzebują. W stopniu 
w jaki dalej stosowany będzie system kwot i kar, środki pozyskiwane z tego systemu 
winny być kierowane do budżetu państwa, a odnośne wydatki winny być 
uwzględniane w ramach normalnego procesu tworzenia budżetu państwa. Alternatywą 
obecnie stosowanego systemu kwot i kar mogłoby być wprowadzenie ulg lub odliczeń 
podatkowych dla przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne i/lub w 
związku z dostosowaniem miejsca pracy jeżeli jest konieczne dla zatrudnienia takiej 
osoby. Podejście to będzie nagradzać przedsiębiorstwa za zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych, a nie będzie karać za niespełnienie nierealistycznych kwot. 



Niepełnosprawność a Praca w Polsce 
 
 

 ix 
 

5. Jaka powinna być przyszłość Zakładów Pracy Chronionej? Przepisy podatkowe 
ostatnio uchwalone przez Parlament w formie ustawy eliminują zwolnienia 
podatkowe uzyskiwane dotychczas przez Zakłady Pracy Chronionej i wprowadzają 
także inne zmiany. Chociaż jest to dobry początek niemniej jednak jest to zbyt mało 
by osiągnąć cel w postaci dobrej praktyki odnośnie zarządzania finansami 
publicznymi. Zakłady Pracy Chronionej powinny natychmiast rozpocząć prowadzenie 
normalnej księgowości podatkowej nawet w przypadku, gdy posiadają uprawnienia 
do zwolnień podatkowych, które to zwolnienia kompensują w pełni zobowiązania 
podatkowe. Wszystkie programy realizowane z finansów publicznych zachęcające do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych jak najszybciej winny być realizowane przez 
budżet państwa. Owe wydatki winny podlegać normalnym procedurom budżetu 
państwa tzn. beneficjanci winni konkurować o środki budżetowe, z innymi 
programami dla osób niepełnosprawnych, a także z innymi ważnymi programami 
finansowanymi ze środków publicznych. Pozostałe rozwiązania podatkowe dotyczące 
Zakładów Pracy Chronionej powinny być stopniowo eliminowane w okresie 
pięcioletnim. Po tym okresie Zakłady te stałyby się normalnymi przedsiębiorstwami 
lub zmieniłyby status na spółdzielnie typu „not for profit”, których podstawowym 
celem działalności jest zatrudnianie osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

6. Czy istnienie PFRON jest konieczne? Jeżeli założyć, że wszystkie środki i programy 
finansowane ze środków publicznych mające zachęcać do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych rozdzielane będą w ramach budżetu państwa, jeżeli Zakłady Pracy 
Chronionej zostaną zgodnie z odpowiednimi procedurami przekształcone w normalne 
przedsiębiorstwa lub niedochodowe spółdzielnie pracy, a władze lokalne uzyskają 
subwencje celem realizacji programów dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z 
budżetu państwa, należałoby rozważyć zasadność dalszego funkcjonowania PFRON i 
konieczność przekazania jego (ważnych) pozostałych funkcji samorządom lokalnym. 

7. Jak należy przeprowadzić analizy i badania, których wyniki stanowić będą podstawę 
do przeprowadzenia debaty politycznej o niepełnosprawności? Dyskusja na temat 
programów dla osób niepełnosprawnych oraz kierunki polityki powinny być oparte na 
informacjach pochodzących z ciągłych badań przeprowadzanych na próbach osób 
niepełnosprawnych podobnych do badania, które zostało zainicjowane i sfinansowane 
przez PFRON, a które przeprowadził GUS w roku 1996. Badania te winny 
obejmować dane na temat zmiennych ekonomicznych w gospodarstwach domowych 
takich jak dochody i wydatki, a także aspekty zdrowotne i prawne 
niepełnosprawności. Powinien powstać Urząd Krajowego Aktuariusza, którego celem 
byłoby monitorowanie wszystkich programów świadczeń socjalnych, w tym 
programów obejmujących niepełnosprawnych, oraz opracowywanie projekcji na 
przyszłość przy różnych zakładanych kierunkach polityki społecznej. (Urząd 
Krajowego Aktuariusza kreowałby również modele dla wszystkich innych świadczeń 
socjalnych). 

8. Jakie powinny być dalsze kroki i działania? W Polsce przedsiębiorcy, którzy w 
największym stopniu korzystają z istniejącego systemu wydają się kontrolować 
proces opracowywania kierunków polityki poprzez finansowanie polityków, 
wywieranie wpływu na nominacje polityczne oraz poprzez stosowanie innych 
mechanizmów. Organizacje osób niepełnosprawnych i ciała konsultacyjne wydają się 
być słabe i nieefektywne. Wydaje się również, że interesy podatników nie są 
właściwie reprezentowane w toczącej się debacie publicznej. W konsekwencji 
przedkładane propozycje zmian pozostawiają wiele do życzenia. Co można zrobić by 
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wzbogacić i ożywić ogólnokrajową debatę na temat programów dla osób 
niepełnosprawnych? 
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Niepełnosprawność a Praca w Polsce 
 

 
Rozdział I:  Niepełnosprawność w Polsce 

 
 Niepełnosprawność może być definiowana jako utrata zdolności do wykonywania 
specyficznych zadań społecznych bądź funkcji (takich jak praca) z powodu osłabienia 
wynikającego z kondycji zdrowotnej.3 Pod względem niepełnosprawności pracy, funkcje te 
odnoszą się do zatrudnienia. W rezultacie, pewne warunki zdrowotne i późniejsze osłabienia 
prawdopodobnie wpływają na zdolność wykonywania konkretnych zawodów ale nie 
wszystkich.  
 

I. A.  Liczba Niepełnosprawnych 

 Aarts i De Jong4 zauważają, że “nawet wśród społeczności, która podlega 
ubezpieczeniu rentowemu bycie niepełnosprawnym i odbiorcą świadczeń rentowych to dwie 
ewentualności, które nie w pełni się zazębiają. Rozmiary nie zazębiających się części – 
niepełnosprawni bez świadczeń i sprawni ze świadczeniami – są oznaką celowych wyników 
działania systemu ubezpieczeń rentowych. Z powodu nieuchwytności niepełnosprawności 
części te nigdy nie pozostaną puste.” 
 
 Problemy te są widoczne w Badaniu Stanu Zdrowotnego przeprowadzonego przez 
GUS (Główny Urząd Statystyczny) w kwietniu 1996 roku.5 Dzięki temu badaniu można 
zidentyfikować trzy grupy osób dorosłych i zdefiniować je jako osoby niepełnosprawne 
(patrz wykres 16 poniżej): (A) osoby, które wskazały, iż były uprawnione do otrzymywania 
ubezpieczenia rentowego i które również odpowiedziały na pytania7 pokazujące, iż osoby te 
uważają siebie za niepełnosprawnych; (B) osoby, które uważają siebie za niepełnosprawne 
ale nie są uprawnione do otrzymywania świadczeń rentowych; i (C) osoby, które są 
uprawnione do otrzymywania świadczeń rentowych ale nie uważają siebie za 
niepełnosprawne. Te trzy grupy mogą być połączone w celu zdefiniowania 
niepełnosprawności na różne sposoby dla różnych celów (wykres 1). 
 

A + B to cześć osób, które odpowiadając na pytania GUS pokazują, iż myślą o sobie 
jako o niepełnosprawnych; GUS określa te osoby jako “niepełnosprawnych biologicznie”. Ta 
koncepcja niepełnosprawności jest prawdopodobnie najlepsza dla celów uczestnictwa w sile 

                                                 
3 Andrews (1999). 
4 Aarts i de Jong (1999). 
5 GUS (1997). Badanie to sponsorowane przez PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, dostarcza ogólnokrajowych reprezentatywnych danych opartych na ostatecznym 
przykładzie  19,269 gospodarstw domowych obejmujących 5,430 osób niepełnosprawnych. Z tego, 5,142 było 
w wieku powyżej 15 lat.  Analizy skupiały się na ludziach w wieku produkcyjnym. 
6 Opublikowane dane nie pozwalały na szczegółową analizę jaka jest w tym opracowaniu, tak więc autorzy 
pracowali również w oparciu o oryginalne dane pochodzące z badania GUS.  Z powodu małych różnic w 
metodologiach, opublikowane dane czasami różnią się nieznacznie od przedstawionych tu wyników.  
7  W badaniu GUS na temat niepełnosprawności, Międzynarodowa Klasyfikacja Osłabień, Niepełnosprawności i 
Ułomności (ICIDH) definiowała “biologiczną” niepełnosprawność (A +  B w powyższej dyskusji).  W zestawie 
siedmiu pytań, 3 dotyczyły mobilności ruchowej, 2 wzroku, i 2 słuchu. 
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roboczej i zatrudnienia ponieważ, tak jak czynniki pracy, jest oparta na badaniu. 1/5 tej 
grupy, 2.7 procenta  

 

 
 z 13.2 procent dla ogółu populacji dorosłych (patrz słupek po lewej stronie w wykresie 1), 
nie jest uprawniona jako niepełnosprawni, to znaczy “nie jest prawnie niepełnosprawna” w 
terminologii GUS. W obliczu tego, ułamek ten wydaje się być alarmująco wysoki ponieważ 
sugeruje on, że wielu ludzi, którzy powinni być prawnie zaklasyfikowani jako 
niepełnosprawni nie jest, i że zabezpieczenie w sensie świadczeń i programów dla ludzi 
niepełnosprawnych może być problemem. Rozbicie wiekowe – słupek po środku i po prawej 
stronie w wykresie 1 - pomoże wyjaśnić ten wysoki ułamek. Większość ludzi z kategorii B, 
biologicznie ale nie prawnie niepełnosprawnych przekroczyła wiek emerytalny – 65 lat dla 
mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Osoby niepełnosprawne, które osiągnęły wiek emerytalny mają 
prawo do wyboru czy otrzymywać emeryturę czy rentę inwalidzką. Przepisy określające 
wysokość świadczeń skłaniają większość osób całkowicie niepełnosprawnych do dalszego 
otrzymywania renty inwalidzkiej. Jednakże mężczyźni z częściowym inwalidztwem często 
zamieniają renty na emerytury a kobiety z częściowym inwalidztwem często zamieniają renty 
na świadczenia rodzinne. Osoby, które stały się niepełnosprawne po osiągnięciu wieku 
emerytalnego zwykle kontynuują pobieranie emerytur i nie mają motywacji do tego aby 
zalegalizować niepełnosprawność w związku z korzyściami płynącymi z programów pracy. 
Tylko 1/7 osób w wieku produkcyjnym jest biologicznie ale nie prawnie niepełnosprawna w 
porównaniu do ponad 1/5 osób w wieku poprodukcyjnym. 

 
W tabeli 1 przedstawione są powody, dla których osoby niepełnosprawne tylko 

biologicznie nie posiadają zaświadczeń o niepełnosprawności. Ogromna większość nigdy nie 
ubiegała się o takie zaświadczenie ale prawie 1/3 tych osób stwierdziła, że nie wiedziała jak 
należy to zrobić. Biorąc pod uwagę, że niepełnosprawność jest skoncentrowana zwłaszcza 

Wykres 1: Definicje i Wskaźniki Niepełnosprawności, 1996
Źródło: Dane z Badania, GUS
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wśród osób z niższym wykształceniem (patrz Rozdział I.B i I.D), należałoby zwiększyć 
wysiłki aby wyjaśnić w sposób przejrzysty i łatwy zasady i procedury uprawnień. 

 
TABELA 1: POWODY, DLA KTÓRYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE “TYLKO BIOLOGICZNIE” 

NIE UBIEGAŁY SIĘ O ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ICH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ 
ŹRÓDŁO: DANE POCHODZĄCE Z BADANIA STANU ZDROWIA 

PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GUS, 1996 
Nie było takiej potrzeby 38 procent 
Nie wiedziałem jak to zrobić 20 procent 
Stałem się niepełnosprawny ostatnio 11 procent 
Ubiegałem się ale podanie zostało odrzucone 10 procent 
Miałem zaświadczenie ale nie zostało ono przedłużone   3 procent 
Inne powody 10 procent 
Brak odpowiedzi   8 procent 
Ogółem 100 procent 

 
 

Na wykresie 1, A + C to grupa osób, które są uprawnione do świadczeń rentowych tzn. 
“niepełnosprawnych legalnie”. Ta koncepcja jest użyteczna z punktu widzenia świadczeń. 
Zauważmy, iż prawie 1/3 tej grupy, 4.6 procent z 15.1 procent, jest uprawniona do świadczeń 
nawet jeśli nie postrzegają siebie jako niepełnosprawnych. Rozbicie wiekowe osób 
posiadających zaświadczenia o niepełnosprawności nawet jeśli nie czują się oni 
niepełnosprawnymi sugeruje, iż wykorzystują oni renty inwalidzkie jako formy 
wcześniejszego przejścia na emeryturę. Ponad 12 procent wszystkich mężczyzn w wieku 60 
– 64 lat i ponad 11 procent kobiet w wieku 55 – 59 lat jest “prawnie” ale nie “biologicznie” 
niepełnosprawnych. 

 
“Niepełnosprawność prawna” wzrosła z 11.3 procent ogółu populacji w wieku 15 lat i 

więcej w 1988 roku do 14.3 procent w 1996 roku. Wzrost ten może być przypisany osobom, 
które uważają siebie za niepełnosprawnych (A na wykresie) – liczba osób z zaświadczeniem 
o niepełnosprawności, które nie uważają siebie za niepełnosprawnych (C na wykresie) spadła 
pomiędzy rokiem 1996 a 1998.8  Mogłoby to być spowodowane ubieganiem się o 
świadczenia przez osoby pracujące z lekką niepełnosprawnością w chwili kiedy obawiają się 
one o utratę pracy.  

 
A + B + C jest grupą tych osób, które posiadają zaświadczenia bądź tych, które 

uważają siebie za niepełnosprawnych (bądź obydwu kategorii). Jest to koncepcja 
wykorzystywana przez GUS w celu dokonania porównań i rozbicia pomiędzy grupami całej 
populacji. Używając tej koncepcji, współczynnik niepełnosprawności w 1996 roku wynosił 
ponad 1/6 populacji dorosłych. Należy zauważyć, iż współczynnik niepełnosprawności dla 
osób w wieku produkcyjnym jest niższy, co zostało przedstawione w kolejnych rozdziałach.  
 

I. B. Profil Niepełnosprawności 

  
 Dla celów programów świadczeń takich jak np. renty inwalidzkie, jest korzystne 
przyjrzenie się charakterystykom całej dorosłej populacji osób niepełnosprawnych. Dla celów 
programów pracy takich jak te finansowane przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych) konieczne jest ograniczenie analizy do osób dorosłych w wieku 

                                                 
8 GUS (1997), strona 67 (oryginał polski). 
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produkcyjnym. Dla ułatwienia i z powodu problemów z dostępnością danych raport ten 
bierze pod uwagę mężczyzn w wieku 15 – 64 lat i kobiety 15 – 59 lat jako wyznacznik osób 
dorosłych w wieku produkcyjnym. Szacunek ten wyolbrzymia pojęcie siły roboczej 
ponieważ wcześniejsze przejście na emeryturę (przed 65 rokiem życia dla mężczyzn i 60 dla 
kobiet) nie jest czymś niecodziennym.   
 

Wiek i płeć. Niepełnosprawność jest bardzo ściśle związana z wiekiem. Współczynnik 
niepełnosprawności w Polsce dla dzieci w wieku poniżej 15 lat był w 1996 roku mniejszy niż 
1 procent. Wykres 2a pokazuje, iż osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią ponad 40 
procent wszystkich ludzi niepełnosprawnych w Polsce. W wielu krajach, ludzie w wieku 
poprodukcyjnym nie są zaliczani do grona osób niepełnosprawnych ponieważ są oni 
uprawnieni raczej do świadczeń emerytalnych niż do świadczeń rentowych. 
Niepełnosprawność wśród osób dorosłych nie jest wyłącznie kwestią pracy ponieważ w 
szerokie zakresie jest to problem starszego wieku. 
 

Wykres 2b pokazuje współczynnik niepełnosprawności w rozbiciu na wiek i płeć. 
Jednakże średni współczynnik niepełnosprawności dla osób w wieku poprodukcyjnym osiąga 
ponad 40 procent a dla osób w wieku produkcyjnym “tylko” 13 procent. Współczynnik 
niepełnosprawności dla mężczyzn i kobiet jest niemalże taki sam do wieku 50 lat kiedy to 
zaczyna bardziej zdecydowanie rosnąć dla mężczyzn.  

 
Jeśli uważa się przedwczesną śmierć za rodzaj niepełnosprawności, kontrast pomiędzy płcią 
jest znacznie większy ponieważ w Polsce śmiertelność mężczyzn prowadzi do zróżnicowania 
w kwestii długości życia o prawie 10 lat, gwałtownie podwajając zróżnicowanie w innych 
krajach OECD. Można pokusić się o rozważenie, iż jedynie rozmiar niepełnosprawności w 
odniesieniu do płci powoduje to, iż staje się ona większym problemem dla mężczyzn niż dla 
kobiet. 
 
 Jednakże jest to druga okoliczność. Niepełnosprawność jest jak podatek od czasu. 
Osoby niepełnosprawne mogą często wykonywać te same czynności co osoby sprawne ale 
mogą potrzebować na to trochę więcej czasu. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne mają 
mniej wolnego czasu niż osoby w pełni sprawne. Dobrze udokumentowany został fakt, iż 
kobiety mają mniej wolnego czasu niż mężczyźni ponieważ ponoszą one większą 
odpowiedzialność za pracę niepłatną przynoszącą korzyść rodzinie - dziecko, opieka starcza, 
zajmowanie się gospodarstwem domowym, zakupy itd. Oznacza to, iż niepełnosprawność 
stanowi większy procentowo podatek od czasu wolnego kobiet niepełnosprawnych niż 
niepełnosprawnych mężczyzn.  
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W konsekwencji zróżnicowanie uczestnictwa w sile roboczej między kobietami 
niepełnosprawnymi a sprawnymi jest większe niż dla mężczyzn (patrz kolejny rozdział - siła 
robocza).  
  

 
 
 

Wykształcenie. Osoby niepełnosprawne w Polsce (szeroka definicja) mają 
zdecydowanie niższe wykształcenie niż ludzie sprawni. Wykres 3 pokazuje, że 
zróżnicowanie w wykształceniu utrzymuje się wyraźnie, patrząc poprzez spektrum wieku, i 

Wykres 2a: Ludzie Niepełnosprawni według Wieku i Płci, 1996
Procent Populacji Ogółem (Źródło: dane GUS)
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jest zdecydowanie większe dla przedziału 20-29 lat gdzie współczynniki bezrobocia są 
najwyższe. 
 
 Istnieje wiele hipotez za pomocą których można by wyjaśnić korelację pomiędzy 
niskim poziomem wykształcenia a niepełnosprawnością: 
• Możliwe jest, że lepsze wykształcenie prowadzi do lepszego stanu zdrowia, co zmniejsza 

częstotliwość zachorowań prowadzących do niepełnosprawności.   
• Jest również możliwe, iż ludzie z wykształceniem podstawowym bądź niższym zwykle 

pracują w zawodach gdzie ryzyko wypadku przy pracy bądź choroby jest najwyższe. 
• Wskaźnik wymiany de facto (stosunek renty inwalidzkiej do płacy) jest najwyższy w 

przypadku osób znajdujących się na samym dole piramidy dochodowej (osoby te zwykle 
nie posiadają wykształcenia). Może to zachęcać większą liczbę osób o niskim 
wykształceniu do ubiegania się o rentę.  

• Jest możliwe, iż niskie wykształcenie prowadzi do bezrobocia, a (dopóki zasiłki dla 
bezrobotnych są dostępne dla mniej niż ¼ zarejestrowanych bezrobotnych) bezrobocie 
zachęca ludzi do ubiegania się o renty inwalidzkie.    

 

 
 
Czwarta hipoteza daje podstawy do rozwinięcia. W przedziale wiekowym 20 – 29 lat (i 

wciąż tak jest) wskaźnik bezrobocia był najwyższy jak również był wysoki wskaźnik 
bezrobotnych, którzy nie byli uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych. Jest prawdopodobne, 
iż są w tym przedziale osoby (tak samo jak w przedziałach obejmujących osoby starsze 
wiekowo), które wolałyby pracować ale w chwili kiedy nie mogą znaleźć pracy i nie są 
uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych będą ubiegać się o zasiłki rentowe. Chociaż ta 
hipoteza jest prawdopodobna, została ona sprawdzona przy użyciu danych przekrojowych ze 
starych województw a rezultaty jej nie potwierdzają (patrz Rozdział I.D).  
 
 Lokalizacja (Wieś – Miasto). Niepełnosprawność jest znacznie poważniejszym 
problemem na obszarach wiejskich niż miejskich, i problem ten narastał tam znacznie 

Wykres 3: Poziom Wykształcenia a Niepełnosprawność, według wieku, 1996
Źródło: GUS (1997), tabela 2
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szybciej. Ogólny pomiar liczby osób niepełnosprawnych dla całego kraju wzrósł pomiędzy 
1988 a 1996 rokiem do prawie 40 procent, ale wzrost ten na obszarach wiejskich wyniósł 
ponad 50 procent w porównaniu do mniejszego ponad 30 procentowego na obszarach 
miejskich (patrz tabela 2). Pomimo, że zróżnicowanie pomiędzy wsią a miastem w 1988 roku 
było raczej małe, stało się ono znaczące w 1996 roku.  
 

Istnieje wiele prawdopodobnych wyjaśnień zróżnicowania problemu 
niepełnosprawności pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi, na przykład: różnice w 
strukturze wiekowej populacji miejskiej i wiejskiej; różnice w wykształceniu w miastach i na 
wsi; i różnice w administracji pomiędzy ZUS (system ubezpieczeń pracowniczych) a KRUS 
(rolniczy system ubezpieczeń). 
 

 
 
 

TABELA 2: WSPÓŁCZYNNIKI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA TERENACH WIEJSKICH I MIEJSKICH 
W 1988 I 1996 ROKU 

DOROŚLI 15+ (TYSIĄCE BĄDŹ PROCENT) 
 

 1988 1996 
 Liczba 

niepełnospraw
nych 
'000 

Współczynnik 
% 

Liczba 
niepełnospraw

nych 
'000 

współczynnik 
% 

Ogółem 3,687 13.0 5,142 17.5 
Wieś 1,442 13.4 2,189 20.1 
Miasto 2,245 12.8 2,953 15.9 

Opis: ten pomiar niepełnosprawności obejmuje najszersze pomiary niepełnosprawności, osób “prawnie” albo 
“biologicznie” niepełnosprawnych bądź razem. Oznacza to A + B + C w powyższej dyskusji. Patrz wykres 1. 
Źródło: “Podstawowe Informacje o Rozwoju Demograficznym Polski, 1990-1998”, GUS, Sierpień 1999,  
tabela 5 na stronie 26. 

 
Współczynnik niepełnosprawności mógł być wyższy na obszarach wiejskich niż 

miejskich z powodu efektu przedziału (niepełnosprawność jest powiązana z wiekiem, a 
populacja wiejska jest starsza niż miejska). Wykresy 4a i 4b pokazują, że może to być 
przyczyną. Wykres 4a pokazuje, że podział wiekowy osób niepełnosprawnych na obszarach 
wiejskich i miejskich okazuje się być symetryczny – w każdej grupie wiekowej niemalże ta 
sama liczba osób niepełnosprawnych żyje na terenach wiejskich i miejskich. Jednakże 
rozdział wiekowy populacji nie jest symetryczny – podwójna liczba ludzi żyje na terenach 
miejskich. Wykres 4b obrazuje współczynnik niepełnosprawności w lokalizacjach miejskich i 
wiejskich. Dla prawie każdego przedziału wiekowego współczynnik niepełnosprawności na 
wsi jest wyższy niż w mieście, czasami zdecydowanie wyższy. Dla przedziału wiekowego 40 
– 49 lat jest o 10 punktów procentowych wyższy. Okazuje się, że zróżnicowanie 
niepełnosprawności na obszarach wiejskich i miejskich wyjaśnia po części fakt, iż populacja 
wiejska jest starsza ale również poprzez wyższy współczynnik niepełnosprawności dla każdej 
grupy wiekowej. Niepełnosprawność na terenach wiejskich byłaby większym problemem niż 
w miastach nawet jeśli struktura wiekowa obu populacji byłaby taka sama. Powstaje pytanie 
dlaczego niepełnosprawność jest większym problemem na terenach wiejskich niż miejskich 
nawet dla osób w tym samym wieku. 
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Wykres 4a: Wskaźniki Niepełnosprawności według podziału Wieś-Miasto i Wiek, 1996

Źródło: dane GUS
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Jedną z możliwości jest fakt, iż różnice w wykształceniu na wsi i w mieście łącznie z 
negatywną korelacją pomiędzy wykształceniem a niepełnosprawnością wyjaśniają częściowo 
specyficzne wiekowo zróżnicowanie niepełnosprawności na terenach wiejskich i miejskich. 
Kolejne wykresy pokazują niepełnosprawność na wsi i w mieście podzieloną według 
poziomu wykształcenia. Wykres 5a obrazuje brak równowagi w wykształceniu jaki istnieje 
pomiędzy wsią a miastem. Ten brak równowagi utrzymuje się ponieważ ludzie z obszarów 
miejskich zwykle dłużej uczęszczają do szkół jak również dlatego, iż ludzie z obszarów 
wiejskich, którzy dążą do osiągnięcia wyższego poziomu wykształcenia zwykle migrują do 
miast. Ten wykres pomaga poprzeć hipotezę, iż zróżnicowanie niepełnosprawności pomiędzy 
wsią a miastem częściowo jest spowodowane różnicami w wykształceniu. 
 

 
Wykres 5b pokazuje, że wskaźniki niepełnosprawności są negatywnie skorelowane z 

wykształceniem tak na wsi jak i w miastach, ale różnice te nie są dramatyczne. W pewnym 
stopniu wykształcenie przyczynia się do zróżnicowania niepełnosprawności na terenach 
wiejskich i miejskich ponieważ jest ono wyższe w miastach lecz nie dlatego, że jego efekt 
jest inny w mieście i na wsi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wykres 5a: Niepełnosprawność w Mieście i na Wsi według poziomu Wykształcenia
Źródło: dane GUS
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Odkąd renty dla rolników są raczej administrowane przez KRUS – rolniczy system 

ubezpieczeń, niż ZUS - system ubezpieczenia pracowniczego, naturalne jest pytanie czy 
częściowe zróżnicowanie niepełnosprawności pomiędzy terenami wiejskimi a miejskimi 
mogło być spowodowane przez różnice pomiędzy ZUS i KRUS. Po pierwsze zasadniczą 
rzeczą jest zrozumienie, iż ZUS obejmuje cały kraj, tak obszary wiejskie jak i miejskie. 
Ubezpieczenie z ZUS - a nie z KRUS - obejmuje około połowę gospodarstw wiejskich. 
Osoba jest uprawniona do świadczeń z KRUS wtedy jeśli nie ma uprawnień do świadczeń z 
ZUS. Jeśli było w jakiś sposób łatwiej uzyskać uprawnienia do świadczeń rentowych z 
KRUS niż renty z ZUS to można by oczekiwać, że renciści KRUS zwykle byliby młodsi niż 
renciści ZUS. Dane pochodzące z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych z 1998 roku 
pokazują dokładnie przeciwny wzorzec. Jak pokazuje wykres 6, renciści KRUS zwykle są 
zdecydowanie starsi niż renciści ZUS, sugerując jednocześnie, że pomimo wszystko zwykle 
trudniej było uzyskać uprawnienia rentowe w KRUS niż w ZUS.9  

                                                 
9Jeśli emeryci KRUS byli młodsi niż emeryci ZUS, możnaby sądzić, że relatywnie więcej świadczeniobiorców 
KRUS niż ZUS wybiera renty niż emerytury i to składa się na fakt, że renciści KRUS są starsi. Jednakże dane 
pokazują, że emeryci KRUS są również zdecydowanie starsi niż emeryci ZUS.  

Wykres 5b: Wskaźnik Niepełnosprawności w podziale Wieś-Miasto i Poziom Wykształcenia, 1996
Źródło: dane GUS
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Wykres 6: Renciści ZUS i KRUS według wieku
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Analiza statystyczna wielu zmiennych (patrz poniżej) zdaje się potwierdzać , iż różnice 

wiekowe pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (łącznie z pozytywną korelacją 
pomiędzy niepełnosprawnością a wiekiem) wyjaśniają duże zróżnicowanie 
niepełnosprawności między miastem a wsią. Jakiekolwiek są przyczyny, w polityce 
aktywizacji obszarów wiejskich w Polsce może zaistnieć wyraźna potrzeba wzięcia pod 
uwagę faktu, iż niepełnosprawność jest poważnym ograniczeniem.  

 
Istota Niepełnosprawności. W Polsce, duża liczba osób niepełnosprawnych ma 

poważne problemy z poruszaniem się, jak zostało to pokazane na wykresie 7 poniżej. 
Przedstawione problemy związane z poruszaniem się wydają się wzrastać równomiernie we 
wszystkich grupach wiekowych, podczas gdy problemy ze słuchem i wzrokiem zdają się być 
relatywnie stałe w grupach wiekowych do 55 roku życia, kiedy to zaczynają narastać z 
wiekiem. W tym zakresie nie ma dramatycznych różnic pomiędzy terenami wiejskimi i 
miejskimi.  

 
Istnieje poważne niebezpieczeństwo przeceniania istoty niepełnosprawności. 

“Medyczne podejście” do problemu niepełnosprawności, które charakteryzuje XIX wiek 
skupiało się prawie wyłącznie na przyczynach i leczeniu według typów niepełnosprawności. 
Spuścizną tego jest fakt, iż osoby niepełnosprawne zostają podzielone na oddzielne grupy 
określone według kategorii medycznych. Do tego stopnia, że najważniejszy problem z jakim 
stykają się osoby niepełnosprawne to społeczna ignorancja i hipokryzja. Ten podział więc 
jest niefortunny i przynosi skutki odwrotne do zamierzonych. 
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Mobilność. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje jako nie mobilną osobę, 

której przestrzeń życiowa jest ograniczona do jej domu bądź do najbliższego jego otoczenia. 
Raport GUS (tabela 11) ujawnia, iż 37 procent osób niepełnosprawnych jest nie mobilnych, z 
czego 3 procent to osoby leżące, 8 procent ma przestrzeń życiową ograniczoną do domu, a 26 
procent do najbliższego otoczenia domu. Nie są to jednak systematyczne różnice pomiędzy 
obszarami miejskimi a wiejskimi. 
 
 Choroby Przewlekłe. Osoby niepełnosprawne cierpią na choroby przewlekłe w 
zdecydowanie większym stopniu niż pozostali (raport GUS, strona 52 oryginału polskiego). 
Najbardziej powszechne są choroby kości (włączając w to choroby kręgosłupa), przewlekły 
artretyzm, wysokie ciśnienie krwi, jak też choroby serca, nerwica i miażdżyca. Osoby 
niepełnosprawne prawdopodobnie doświadczają chorób umysłowych 21 razy częściej niż 
osoby sprawne, 15 razy częściej raka, 10 razy częściej epilepsji, 7 razy częściej gruźlicy, 6.5 
razy częściej arteriosklerozy, 5 razy częściej chorób serca i 4.5 razy częściej chorób będących 
konsekwencją wypadków.  
 

Wykres 7: Istota Osłabienia
Źródło: dane GUS
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I. C.  Niepełnosprawność, Udział w Sile Roboczej i Zatrudnienie 

 
Jak pokazano w poprzednim rozdziale, w celu uproszczenia i poprawy dostępności do 

danych wykorzystano populację wiekową 15-64 (dla mężczyzn) i 15-59 (dla kobiet) jako 
przykład całej populacji w wieku produkcyjnym. Używając tego przykładu i szerokiej 
definicji niepełnosprawności (A + B + C na wykresie 1), tabela 3 obrazuje związek pomiędzy 
zmiennymi siły roboczej a zatrudnienia dla mężczyzn i kobiet niepełnosprawnych i 
sprawnych.  

 
TABELA 3: UCZESTNICTWO W SILE ROBOCZEJ I ZATRUDNIENIU 

(procent) 
 Osoby niepełnosprawne Osoby sprawne 
 Mężczyźni 

15-64 
Kobiety 
15-59 

Mężczyźni 
15-64 

Kobiety 
15-59 

Współczynnik uczestnictwa w 
sile roboczej 

32 23 79 67 

Wskaźnik bezrobocia 14 15 12 15 
Współczynnik zatrudnionych 
do ogółu 

28 20 69 57 

Źródło: Dane pochodzące ze Studium nt. Stanu Zdrowia przeprowadzonego przez GUS, 1996 
 
 Wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej to liczba osób, które zarówno pracują jak i 
szukają pracy (i którzy są gotowi i zdolni do pracy) podzielona przez liczbę osób w wieku 
produkcyjnym. Wskaźnik udziału w sile roboczej mężczyzn niepełnosprawnych to tylko 40 
procent wskaźnika udziału w sile roboczej mężczyzn pełnosprawnych, a wskaźnik ten dla 
kobiet to tylko 35 procent. Wskaźnik bezrobocia to liczba osób, którzy uczestniczą w sile 
roboczej to znaczy, że są gotowi i zdolni do pracy. Wskaźniki bezrobocia dla 
niepełnosprawnych mężczyzn i kobiet nie różnią się tak bardzo od średnich krajowych.  
 
 Niepełnosprawność zdaje się utrzymywać kobiety z dala od siły roboczej w większym 
stopniu niż mężczyzn. Niestety dostępne dane nie pozwalają na dogłębne zbadanie powodów 
tego zjawiska.10  Można by spekulować, iż kobiety są zaangażowane w niepłatną pracę w 
domu w większym stopniu niż mężczyźni i nie pozostaje im dużo czasu na pracę płatną.  
 
 Polska tradycyjnie podzieliła osoby niepełnosprawne na trzy kategorie: znaczną, 
umiarkowaną i lekką. Nie jest zaskoczeniem, iż im poważniejsza niepełnosprawność tym 
mniej prawdopodobne jest uczestnictwo w sile roboczej. Jest to co najmniej po części 
przypisywane różnicom wiekowym pomiędzy kategoriami niepełnosprawności. Osoby z 
poważną niepełnosprawnością są średnio o 8 lat starsi od osób umiarkowanie 
niepełnosprawnych i o 10 lat od ludzi z lekką niepełnosprawnością. 2/3 osób poważnie 
niepełnosprawnych jest w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni 65+ i kobiety 60+). Zaś 
przeciwnie, większość dorosłych ze średnim bądź niskim stopniem niepełnosprawności jest 
w wieku produkcyjnym. 
 
 W przypadku osób w wieku produkcyjnym (zdefiniowanym w tym przypadku jako 
przedział 18 – 64 lata), Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wykazuje, iż 

                                                 
10 "Na podstawie obecnie dostępnych danych trudne jest wypracowanie jakichkolwiek wniosków na temat 
powodów zawodowej pasywności zdecydowanej większości kobiet niepełnosprawnych, bądź na temat pomocy 
w znalezieniu pracy czy szkoleń oferowanych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe.” Balcerzak-
Paradowska, Kostrubiec i Lisowska (1999). 
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wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej wynosi 7 procent dla osób z poważną 
niepełnosprawnością, 19 procent dla osób z umiarkowaną niepełnosprawnością i 29 procent 
dla osób z lekką niepełnosprawnością. W przypadku koncepcji odnoszących się do 
kierunków polityki zachęcających do zatrudniania osób niepełnosprawnych należy wziąć pod 
uwagę różnice wiekowe pomiędzy kategoriami i różnice we wskaźnikach uczestnictwa w sile 
roboczej.  
 

Powstaje pytanie dlaczego wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej jest tak niski dla 
osób niepełnosprawnych. Niewątpliwie po części odpowiedzią może być polski system 
bodźców dla pracodawców (patrz rozdział III), który nie jest wystarczający aby przełamać 
nieprzychylne ich nastawienie. Odpowiedzią może być również fakt, iż osobom 
niepełnosprawnym trudno jest poszukiwać pracy jak też jeździć do i wracać z pracy z 
powodu przeszkód architektonicznych. Jednakże przyczyną tego, iż uczestnictwo osób 
niepełnosprawnych w sile roboczej jest tak niskie mogą być ich własne nastawienia i z góry 
wyrobione poglądy na temat pracy. Polskie kierunki polityki zwykle były skoncentrowane na 
świadczeniach dla osób niepracujących (Rozdział II) i bodźcach dla pracodawców (Rozdział 
III). Niski wskaźnik uczestnictwa w sile roboczej i relatywnie niski wskaźnik bezrobocia 
sugerują, że potrzebne jest dodatkowe badanie, które da odpowiedź na pytanie dlaczego 
osoby niepełnosprawne nie uczestniczą w sile roboczej. Może okazać się potrzebne 
wypracowanie nowych kierunków polityki tak aby pomóc osobom niepełnosprawnym 
przezwyciężyć ich własne nieprzychylne nastawienia dotyczące pracy.  

 
Dane pochodzące z BAEL pokazują, iż osoby niepełnosprawne zarabiają mniej niż 

osoby w pełni sprawne. Dane pokazują również, że są one mniej wykształcone i że pracują 
kilka godzin dziennie – 29 godzin zamiast 40 godzin tygodniowo. Około 44 procent 
pracowników niepełnosprawnych wykonuje pracę w niepełnym wymiarze godzin w 
porównaniu do 5 procent osób sprawnych. Biorąc pod uwagę, że są one mniej wykształceni i 
pracują krócej niż pracownicy sprawni, niższe zarobki nie koniecznie są oznaka 
dyskryminacji płacowej. Jednakże, zakres czasowego zatrudniania jest zdecydowanie wyższy 
wśród pracowników niepełnosprawnych (13 procent do 4 procent). Może tu mieć miejsce 
dyskryminacja w dostępie do stałej pracy.   

 
Większość pracowników niepełnosprawnych jest zatrudnionych w małych, prywatnych 

przedsiębiorstwach a faktycznie 44 procent pracuje na własny rachunek. 2/3 
niepełnosprawnych pracowników pracuje w firmach zatrudniających pięciu bądź mniej 
pracowników. A przeciwnie, tylko 1/3 pracowników sprawnych pracuje w 
przedsiębiorstwach zatrudniających pięciu bądź mniej pracowników. 
 

I. D.  WIELORODNA ANALIZA STATYSTYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I DOCHODU 

 
 W poprzednich rozdziałach analizowano, dla łatwości prezentacji, jedną lub dwie 
zmienne jednocześnie. Dobrze jest również przeprowadzić wielorodne analizy statystyczne 
aby znaleźć interakcje pomiędzy wartościami zmiennymi i wyodrębnić wpływ 
gospodarczych wartości zmiennych takich jak dochód i bezrobocie.  
 
 Tabela 4 podsumowuje rezultaty modelu regresji logistycznej opartego na danych 
pochodzących z Badania Stanu Zdrowia przeprowadzonego przez GUS w 1996 roku. Model 
ten szacuje wpływ różnych czynników na prawdopodobieństwo, że osoby w wieku 
produkcyjnym (to znaczy dla mężczyzn 15-64 lat i dla kobiet 15-59 lat) są niepełnosprawne 
(są tak “biologicznie” jak i “prawnie” niepełnosprawne). 
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TABELA 4: ANALIZA LOGISTYCZNA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W POLSCE 
(Mężczyźni 15-64 lata i Kobiety 15-59 lat) 

Zmienna zależna: osoba niepełnosprawna (to znaczy niepełnosprawna “biologicznie” i 
“prawnie”) 

 
Niezależna zmienna Wskaźnik 

danych  
Interpretacja 

Płeć: 
Kobieta 
Mężczyzna 

1.00
1.24**

24 procent więcej mężczyzn jest niepełnosprawnych 
niż kobiet, pozostałe czynniki są jednakowe. 

Lokalizacja:  
Miasto 
Wieś 

1.00
1.05  

Statystycznie związek pomiędzy lokalizacją wieś 
czy miasto a niepełnosprawnością nie jest znaczący 
gdy tylko inne czynniki jak wiek i wykształcenie są 
brane pod uwagę.  

Stan cywilny:  
Zamężna/Żonaty 
Wolny 

1.00
0.60**

Ryzyko niepełnosprawności wśród osób 
zamężnych/żonatych wynosi 60% poziomu tego 
ryzyka wśród osób samotnych. Może to oznaczać, 
że ludzie w związkach małżeńskich cieszą się 
ogólnie lepszym zdrowiem; ale może to również 
oznaczać, że osobom niepełnosprawnym trudniej 
jest założyć rodzinę czy też pozostawać w tych 
związkach.  

Wiek:  
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 

 
1.00

 2.78**
4.20**
6.15**
9.43**

15.64**
29.52**
49.36**
63.67**
70.17**

Osoby starsze zdecydowanie częściej są 
niepełnosprawne niż młodsze. Prawdopodobieństwo 
niepełnosprawności w wieku 55-59 lat jest 
dwukrotnie większe niż w wieku 45-49 i 
dziesięciokrotnie większe niż w wieku 30-34 lata.  

Wykształcenie:  
Wyższe 
Średnie ogólne 
Średnie 
Zawodowe 
Podstawowe zawodowe 
Podstawowe bądź niższe 

1.00
1.87**
1.83**
2.42**
3.24**

Występuje bardzo znaczące powiązanie pomiędzy 
wykształceniem a niepełnosprawnością. Osoby ze 
średnim bądź wyższym wykształceniem znacznie 
rzadziej są niepełnosprawne niż osoby z 
wykształceniem zawodowym bądź podstawowym 
czy też jeszcze niższym.   

Średni dochód na 
członka gospodarstwa 
domowego 
     <200 zł 
200-299 zł 
300-399 zł 
400-499 zł 
500-599 zł 
600+ zł 

1.00  
0.91 * 
0.69**
0.52**
0.69**
0.44**

Występuje bardzo silne, znaczące statystycznie 
powiązanie pomiędzy średnim dochodem 
gospodarstwa domowego a niepełnosprawnością. 
Może to być podwójny przypadek. 
Niepełnosprawność może być prawdopodobną 
przyczyną niskiego dochodu gospodarstw 
domowych albo może zwiększać 
prawdopodobieństwo niskiego dochodu. 



Niepełnosprawność a Praca w Polsce 
 
 

 16 
 

Niezależna zmienna Wskaźnik 
danych  

Interpretacja 

Wskaźnik bezrobocia w 
województwie 
<11.5 procent 
11.5-16.7 procent 
16.8-22.1 procent 
22.2-27.5 procent 

1.00
0.84
0.78
0.67

Jeśli ludzie mają zwyczaj zastępować świadczenia 
rentowe zasiłkami dla bezrobotnych to można by się 
spodziewać wyższego prawdopodobieństwa 
niepełnosprawności w rejonach gdzie jest wysokie 
bezrobocie. Wyniki nie potwierdzają tej hipotezy.   

PKB na mieszkańca w 
województwie  
<9453.5 zł 
9454-13003 zł 
13004-16552.5 zł 
16553-20102 zł 

1.00
1.36**

1.19
0.66**

Z wyjątkiem województw o najniższym dochodzie, 
osoby w województwach o dochodzie wyższym 
rzadziej są niepełnosprawne niż te w regionach o 
niższym dochodzie. 

 **  określa znaczenie statystyczne na poziomie 1% poziomu zaufania. 
* określa znaczenie statystyczne na poziomie 5% poziomu zaufania 

Źródło: Dane pochodzące z Badania Stanu Zdrowia przeprowadzonego przez GUS, 1996 
 
 

Rozdział II:  Renty inwalidzkie 

 
 W Polsce do kwestii niepełnosprawności podchodzi się na wiele sposobów. Istnieją 
programy zdrowotne zapobiegające osłabieniom prowadzącym do niepełnosprawności i 
przyspieszające rehabilitację. Istnieją programy edukacyjne i szkoleniowe ograniczające 
konsekwencje tych osłabień. Są też programy pomocy społecznej jak na przykład zasiłek 
pielęgniarski pomagający rodzinie opiekować się osobą niepełnosprawną. Około 5,000 
organizacji pozarządowych wspiera osoby niepełnosprawne i promuje zmiany w 
zachowaniach społecznych. Istnieją dwa rodzaje programów dotyczących przede wszystkim 
problemu niepełnosprawności i pracy, rent inwalidzkich (omawianych w tym rozdziale), jak 
też kierunków i programów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Rozdział 
III).  
 

W Polsce ubezpieczenie społeczne dla pracowników jest pod patronatem Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), który zapewnia emerytury, renty inwalidzkie i zasiłki 
rodzinne. Ubezpieczenie społeczne dla rolników jest natomiast pod patronatem Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Przedmiotem niniejszej dyskusji są 
pracownicy, jednakże dane pochodzące z KRUS są wykorzystywane w razie konieczności 
przeprowadzenia analizy porównawczej w stosunku do innych krajów. Szczegóły dotyczące 
rent inwalidzkich z KRUS jak też porównanie pomiędzy KRUS i ZUS można znaleźć w 
Rozdziale 3.3 opracowania p. Chłoń (2000). 

 
Polski system ubezpieczenia społecznego zapewniał renty zarówno dla osób ciężko 

niepełnosprawnych (otrzymujących bądź nie zasiłek pielęgnacyjny) jak i dla tych, którzy byli 
co najmniej w 50 procentach niepełnosprawni - zgodnie z kwalifikacjami. System 
ubezpieczenia rentowego został zmodyfikowany przez obecne ustawodawstwo dotyczące 
ubezpieczenia społecznego. Istotne jest aby pamiętać o tym, że dane obecnie dostępne 
odnoszą się do poprzedniego systemu i że sytuacja zwykle zmienia się kiedy odczuwalny 
staje się wpływ nowych zmian.  
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W latach 90-tych liczba świadczeniobiorców rosła gwałtownie, z 9.6 procenta populacji 
dorosłych w 1988 roku do 14.3 procenta w 1996 roku. Ogólne wydatki na renty inwalidzkie 
w 1998 roku osiągnęły poziom 19 miliardów zł na 2.7 miliona świadczeniobiorców. Zakres 
programu i jego gwałtowny wzrost są ważne z punktu widzenia kosztów i trwałości, jak 
również z powodu zachęcających wyników, które mogą mieć wpływ na uczestnictwo w sile 
roboczej i wysiłek dotyczący pracy.  
 

II. A.  Zagregowany Koszt Rent Inwalidzkich 

 
Dyskusja dotycząca schematu kosztów polskiego systemu rent inwalidzkich przy pomocy 

międzynarodowych porównań jest jak najbardziej celowa. Dotychczas porównania 
międzynarodowe były trudne i złożone ponieważ polskie dane różnią się od danych 
prezentowanych przez inne kraje pod czteroma względami:  
• Do składek na ZUS pochodzących z podatku od wynagrodzeń budżet państwa dokłada 20 

procent. Dotacje budżetu do KRUS wynoszą 94 procent. W innych krajach fundusze 
rentowe są zrównoważone bądź dotowane przez budżet w znacznie mniejszym stopniu.  

• Polska daje rencistom możliwość wyboru polegającą na tym, iż wybierają oni czy 
pozostać rencistami po osiągnięciu wieku emerytalnego czy też zamienić renty na 
świadczenia emerytalne. W innych krajach, zamiana ta następuje automatycznie. Około 
23 procent rencistów ZUS to kobiety w wieku 60 lat bądź starsze i mężczyźni w wieku lat 
65 bądź więcej. Ponad połowa rencistów KRUS przekroczyła wiek emerytalny. 

• W chwili kiedy rencista bądź emeryt umiera, członkowie jego rodziny mogą być 
uprawnieni do zasiłku rodzinnego. W Polsce zasiłki te (zarówno zasiłki po rencistach jak 
i emerytach) są ujęte w danych dotyczących rent. Zasiłki rodzinne szacuje się na około 35 
procent ogólnej sumy rent inwalidzkich plus zasiłków rodzinnych.  (Większość osób 
pobierających zasiłki rodzinne, około 68 procent, przekroczyło wiek emerytalny, tak więc 
następuje tu nałożenie się dwóch kategorii). W innych krajach istnieje oddzielny 
wskaźnik składki dla zasiłków rodzinnych a dane są ujmowane niezależnie zarówno dla 
rencistów jak i emerytów.  

• Polska ma oddzielne systemy rentowe i emerytalne dla rolników, zarządzane przez 
KRUS. Pozostałe kraje nie posiadają oddzielnych systemów dla rolników.  

W toczącej się dyskusji, usiłowaliśmy odpowiednio skorygować te czynniki. Wydaje się, iż 
lepiej jest zaproponować porównania, które są przybliżone niż nie wykorzystywać ich wcale.  

 
Ogólnie rzecz biorąc, renty inwalidzkie w Polsce są zdecydowanie bardziej kosztowne 

niż w innych krajach Europy – np. ponad cztery razy droższe niż w Niemczech (jako część 
PKB),  (patrz wykres 8).11   

 

                                                 
11 Rzekoma wielkośc dla Polski to 4,3 procent, 3.5 procent dla ZUS i  0.8 procent dla KRUS.  Jednakże te liczby 
zawieraja świadczenia dla osób, które w innych krajach byłyby liczone jako emeryci. Pokazane liczby biorą to 
pod uwagę. 
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Wysoki zagregowany koszt rent inwalidzkich w Polsce wymagał wysokiego wskaźnika 

podatku od wynagrodzeń (wykres 9).12  Oprócz problemów wymienionych w stopce 15, 
trudno jest także dokonać międzynarodowych porównań wskaźników składek ubezpieczenia 
rentowego ponieważ różnią się podstawy podatkowe i czasami jest niejasne czy omawiane 
dane odnoszą się do ustawowych wskaźników składek czy do “aktualnych”, na które ma 
wpływ zastosowanie i inne czynniki. Stopa składki w Polsce, nawet proporcjonalnie 
zmniejszona dla pokazania różnic z innymi krajami, jest jedną z najwyższych w Europie. 
Szacujemy “zmodyfikowaną” stopę składki w Polsce na 7.3 procent podczas gdy w 
większości krajów Europejskich jest ona niższa niż 6 procent. 
 
 

 

                                                 
12 Ustawowa stopa składki dla ZUS to 13 procent. Jednakże to 13 procent obejmuje ludzi, którzy byliby w 
innych krajach liczeni jako emeryci a także tych, którzy pobierają zasiłki rodzinne (zarówno zasiłki rodzinne 
należne po renciście jak i po emerycie). Biorąc te czynniki pod uwagę w porównaniu międynarodowym składka 
ZUS wynosi około 7,3 procenta.   Pomysł oddania czegoś KRUS-owi i budżetowi jest zachęcający (dodatek 
około jednej piątej). Niemniej jednak sposób traktowania stawki składki ma za zadanie zmierzyć negatywny 
wpływ tego ważnego elementu na podatek od wynagrodzeń. Wkład KRUS (instytucja praktycznie nie 
pobierająca składek) oraz budżetu państwa nie są ze sobą powiązane. Zostały określone w oparciu o stosunek 
świadczeń dla osób niepełnosprawnych do PKB, co określa inny wymiar kosztu systemu rent inwalidzkich niż 
stawka składki. 
 

Wykres 8: Wydatki na Ubezpieczenie Rentowe, Wybrane
Kraje Europejskie, 1994

Źródło: Prins (1999)
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Wysoki koszt jest przypisywany zarówno wysokim stopom wymiany (współczynnik 

świadczeń do poprzednich zarobków), a nawet w większym stopniu dużej liczbie 
świadczeniobiorców w stosunku do innych krajów. W Polsce stopy wymiany dla rent 
inwalidzkich są relatywnie wysokie w proporcji do średnich zarobków. Średnie świadczenie 
odnoszące się do całkowitej niepełnosprawności wynosiło około 65 procent średniej pensji w 
1998 roku, podczas gdy świadczenie odnoszące się do częściowej niepełnosprawności 
wynosiło 47 procent. Trudno jest przeprowadzić porównania międzynarodowe ponieważ 
stopy wymiany zależą od stopnia niepełnosprawności, gdzie całkowita niepełnosprawność 
jest rekompensowana w wyższym stopniu niż częściowa; i ponieważ na ustawowe stopy 
zwrotu mogą mieć wpływ wymagania dotyczące ilości lat przez które wypłacane były 
świadczenia jak również inne czynniki. Można ostrożnie powiedzieć, że w Polsce stopy 
wymiany są jednymi z najwyższych w krajach OECD, ale nie aż tak wysokie, że Polska staje 
się odosobniona w tym aspekcie. Włochy, Holandia, Hiszpania i Szwecja miały stopy 
wymiany powyżej 70 procent zarobków na jednego zarabiającego, który jest całkowicie 
niepełnosprawny. Ale dla porównania w Kanadzie, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA stopy 
wymiany były poniżej 30 procent.   

 

Wykres 9: Porównawcze Stopy Składek, Wybrane Kraje Europy
Wschodniej i OECD, 1994
Żródło: Andrews (1999)
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Ramka 1: Ryzyko Moralne W Holandii 
 
“Zgodnie z niekorzystnymi warunkami rynku
pracy, które dominowały w latach 70-tych i
wczesnych 80-tych, zwolnieni z pracy
holenderscy pracownicy woleli świadczenia
rentowe niż zasiłki dla bezrobotnych, które miały
określony czas trwania i kończyły się na pomocy
społecznej. Podobnie pracodawcy preferowali
wykorzystanie ubezpieczenia rentowego jako
instrumentu przystosowującego ich siłę roboczą
do zmieniających się warunków ekonomicznych
ponieważ była to cicha droga i administracyjnie
łatwiejsza niż otwarte rozwiązanie umowy o
pracę. I wreszcie, administratorzy i fachowcy
(lekarze i eksperci zawodowi) pracujący w
instytucjach ubezpieczenia społecznego mieli
łatwiejszą i bezkonfliktową pracę jeśli
przyznawali wszystkim, którzy się zgłosili pełne
świadczenia. Tak długo jak ludzie odpowiedzialni
za politykę byli niechętni do interwencji i
skonfrontowania stron odpowiedzialnych za
konsekwencje finansowe swojego
egocentrycznego zachowania, rozwój tego
programu pozostawał niekontrolowany.”  De Jong
(1999), strona 5. 

Stopa wymiany w Polsce 
jest problemem z paru powodów. 
Oczywiście wyższa stopa 
wymiany oznacza, że 
kosztowniejsze jest zapewnienie 
świadczeń danej liczbie 
świadczeniobiorców. Jednakże 
wysoka stopa wymiany zwiększa 
liczbę świadczeniobiorców w 
dwojaki sposób. Po pierwsze, 
zniekształca udział w sile 
roboczej i wysiłek w kierunku 
pracy (patrz rozdział dotyczący 
bodźców poniżej). Po drugie, 
zwiększa ryzyko moralne. Ryzyko 
moralne w tym kontekście 
oznacza, że ludziom którzy nie 
powinni być uprawnieni do 
świadczeń w jakiś sposób się to 
udaje. Istnieje znaczna liczba 
anegdotycznych dowodów na to, 
że pracownicy, pracodawcy i 
dyplomowani lekarze czasami 
dochodzą do porozumienia w celu 
znalezienia jakiegoś ograniczenia 
zdrowotnego bądź 
wyolbrzymienia powagi 
niepełnosprawności. Wspaniałomyślne świadczenia i brak odpowiedniej kontroli 
doprowadziły do problemu ryzyka moralnego w Holandii (patrz ramka tekstowa 1).  

 
Istnieją dwa sposoby na zmniejszenie ryzyka moralnego: współubezpieczenie i 

monitorowanie ryzykownych zachowań ubezpieczonych.13 W kontekście ubezpieczenia 
rentowego, współubezpieczenie oznacza zrzeczenie się, które składa pracownik, poprzez 
akceptację pobierania renty inwalidzkiej zamiast dalszych zarobków. Polskie wysokie stopy 
zastępowalności oznaczają, że współubezpieczenie wpłynie w mniejszym stopniu na 
zmniejszenie ryzyka moralnego niż gdyby stopy wymiany były niższe niż powiedzmy 50 
procent.  

 
Większość wysokich kosztów polskiego systemu ubezpieczeń rentowych można 

wyjaśnić istnieniem dużej liczby świadczeniobiorców. Można oszacować liczbę rencistów 
ZUS na 1000 osób pracujących co wynosi około 153 osoby na 1000 w ostatnich latach14. 
Liczba ta jest porównywalna z około 100 osobami zarówno na Węgrzech jak i na Łotwie 
(dwa kraje, których system ubezpieczeń rentowych był podobny do polskiego sprzed okresu 
transformacji), i jest mniej więcej taka sama jak w Holandii w najgorszym momencie we 
wczesnych latach 90-tych. Dla porównania w Niemczech było tylko 66 rencistów na 1000 a 

                                                 
13 Patrz Aarts i De Jong (1999), strona 7, dyskusji na temat ryzyka moralnego w kontekście ubezpieczenia 
rentowego. 
14 Patrząc na ogólną liczbę rencistów ZUS we wszystkich przedziałach wiekowych daje to liczbę 2.7 milionów, 
więcej niż 200 osób na 1000.  Zmniejszyliśmy tą liczbę o 23 procent, żeby pokazać, że renty inwalidzkie nie 
zamieniają się automatycznie w emerytury w chwili kiedy świadczeniobiorcy osiągają wiek emerytalny, tak jak 
to się dzieje w innych krajach. 
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w Szwajcarii 44 osoby.15 Okazuje się, że liczba świadczeniobiorców jest tak duża z powodu 
zarówno czynników związanych z projektem jak i wdrażaniem systemu. 

 
Pobłażliwe traktowanie osób z najmniejszym stopniem niepełnosprawności stało się 

tym czynnikiem, który zachęcił tak wielu świadczeniobiorców. Do 1997 roku 
niepełnosprawność była definiowana w trzech kategoriach, w zależności od utraty zdrowia 
ale niekoniecznie utraty zdolności do pracy. Osoby z Kategorii I, najpoważniej 
niepełnosprawne, nie były w stanie zajmować się same sobą bez pomocy innych i dlatego nie 
były w stanie pracować w normalnych warunkach. Osoby z Kategorii II nie były w stanie 
pracować w normalnych warunkach. Osoby z Kategorii III cierpiały z powodu długotrwałych 
problemów zdrowotnych nawet jeśli ich zdolność do pracy została nienaruszona bądź też 
utracili tylko jej część. Żadna z tych kategorii nie może być sklasyfikowana jako całkowita 
bądź czasowa. Całkowita niepełnosprawność nie wymagała ponownego badania, ale czasowa 
tak. Osoby z Kategorii III były uprawnione do świadczeń rentowych ale także liczyły na 
zakwalifikowanie się do pracy w Zakładach Pracy Chronionej i do kwoty w systemie kwot i 
kar.  

 
W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 o Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudnianiu Osób 

Niepełnosprawnych stworzono trzy stopnie niepełnosprawności, “znaczna”, “umiarkowana” i 
“lekka”. Te stopnie niepełnosprawności oparte są na zdolności do pracy a nie na zdrowiu. 
Osoby ze “znaczną” niepełnosprawnością nie są zdolne do wykonywania pracy zawodowej 
ale mogą być zdolne do wykonywania pracy w zakładzie pracy chronionej bądź zakładzie 
aktywizacji zawodowej. Ludzie ze “znaczną” niepełnosprawnością wymagają stałej bądź 
długoterminowej opieki albo pomocy osób trzecich. Osoby z “umiarkowaną” 
niepełnosprawnością są osłabione (“naruszona sprawność organizmu”) ale są w stanie 
pracować na stanowisku odpowiednio dla nich przygotowanym i wymagają tylko częściowej 
bądź okresowej pomocy innych osób. Osoby z “lekką” niepełnosprawnością są osłabione ale 
są zdolne do pracy i kształcenia się i nie potrzebują pomocy innych osób, żeby wypełniać 
swoje zadania społeczne.  

 
Ustawa z 1997 roku przekształca stare trzy kategorie w nowe stopnie 

niepełnosprawności podkreślając jednak, że elementem krytycznym jest raczej utrata 
zdolności do pracy niż zdrowie. Takie same definicje są wykorzystywane przez ZUS i 
PFRON (czasami inaczej nazwane) ale są one stosowane do różnych społeczności. ZUS 
zajmuje się osobami, których związek z siłą roboczą kwalifikuje ich do ubezpieczenia 
rentowego, podczas gdy PFRON zajmuje się wszystkimi osobami niepełnosprawnymi bez 
względu na to czy są uprawnione do świadczeń z ZUS czy nie. 

 
"Znaczna" i "umiarkowana" niepełnosprawność są określane razem jako “całkowita 

niezdolność” a “lekka” niepełnosprawność jako “częściowa niezdolność”. Wyrażenia te nie 
są właściwe ponieważ wydaje się, że koncentrują się na niezdolności zamiast na zdolności. 
W gospodarce rynkowej, szczególnie w sytuacji gdy sektor usług jest duży, jedynie niewielki 
procent osób pracujących to osoby o na tyle znaczącej niepełnosprawności, która 
uniemożliwiałaby wykonywanie jakiejkolwiek pracy. Faktycznie sugestia, że ludzie ze 
“znaczną” niepełnosprawnością powinni utracić świadczenia jeśli pracują została 
przedyskutowana i odrzucona ponieważ praca jest drogą do rehabilitacji.16  Ludzie z “lekką” 

                                                 
15  Istotne jest, jak zwykle, ostrożne traktowanie porównań z innymi krajami. Różnice pomiędzy Polską, a 
innymi krajami są większe niż wydaje się z porównania różnic w koncepcjach i definicjach. 
 
16 Chłoń, Góra i Rutkowski (1999), strona 72. 
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RAMKA 2: CZY POLSKA PRZEJMUJE MIEJSCE HOLANDII JAKO “CHOREGO 
CZŁOWIEKA EUROPY”?A 

 
W latach 70-tych Holandia stała się ofiarą wspaniałomyślnych, łatwo dostępnych

programów świadczeń pieniężnych, wysokiej płacy minimalnej i optymistycznych
przewidywań co do miejsc pracy. Minimalna płaca i świadczenia socjalne rosły szybciej
niż ceny w latach 1972-1980. Wzrost zatrudnienia był powolny z powodu stagflacji
(będącej następstwem pierwszego kryzysu paliwowego), ale dopływ siły roboczej
wzrastał szybko napędzany wyżem demograficznym i wzrastającym udziałem kobiet w
sile roboczej. “Zagrożeniu ogromnym bezrobociem przeciwstawiono wykorzystanie
nowego, i unikalnego programu dotyczącego niepełnosprawności przedstawionego w
1967 roku.” 

Większa liczba osób pobierających świadczenia pieniężne wymaga wyższych
składek co musi być zrekompensowane poprzez wymóg wyższej wydajności za dane
wynagrodzenie. Liczba pracowników, którzy nie spełniają standardów wydajności
wzrasta. Szukają oni schronienia w ramach programów dla bezrobotnych i
niepełnosprawnych zwiększając nacisk na programy świadczeń pieniężnych, tworząc
nowy wzrost stóp składek. 

Statystyki przedstawione na wykresie 8 i 9 sugerują, że Polska zajmuje miejsce
Holandii jako “Chorego Człowieka Europy”. W Holandii kryzys był przyspieszony
poprzez kryzys paliwowy i dorastanie osób z okresu wyżu demograficznego. Czy w
Polsce kryzys może być przyspieszony przez wejście do Unii Europejskiej i bezpośrednią
rywalizację z zagranicznymi robotnikami? 

aCzęść tego tekstu dotycząca Holandii i bezpośredni cytat pochodzą z opracowania De Jong (1999).

niepełnosprawnością pozostają uprawnieni do świadczeń ubezpieczenia rentowego jak 
również nadal są objęci systemem kwot i zakładów pracy chronionej. 

 
Efekt wdrażania, który być może zwiększać liczbę osób zakwalifikowanych do 

pobierania rent inwalidzkich – polegał na tym, że kryteria kwalifikacyjne być może nie były 
ściśle przestrzegane, szczególnie na początku lat 90-tych, gdy liczba wniosków o przyznanie 
rent gwałtownie wzrosła. Pomaga to wyjaśnić dlaczego liczba świadczeniobiorców wzrastała 
tak gwałtownie w latach 90-tych.   

 
Jako reakcja na gwałtowny wzrost liczby świadczeniobiorców rentowych i wysoki 

koszt świadczeń była znacząca modyfikacja systemu rentowego w zakresie procedur 
administracyjnych i kryteriów uprawnień. Na przykład, proces kwalifikacji co do 
niepełnosprawności został zaostrzony a wyznaczony lekarz ponosił osobistą 
odpowiedzialność. Ciężar udowodnienia całkowitej niepełnosprawności spoczywa obecnie na 
osobie wysuwającej roszczenie a nie na ZUS. Pozostaje rozróżnienie pomiędzy 
niepełnosprawnością stałą, a czasową w przypadku osób z całkowitą lub częściową 
niezdolnością do pracy, a ZUS rozpoczął proces ponownego badania świadczeniobiorców 
pod kątem możliwej rehabilitacji. Te wszystkie działania mogą mieć znaczący wpływ na 
stały wzrost liczby niepełnosprawnych.  
 

W 1998 roku liczba nowych świadczeniobiorców rentowych spadła o 10 procent w 
porównaniu do liczby nowych świadczeniobiorców w 1997 roku. To prawdopodobnie 
odzwierciedla nowe procedury i kryteria uprawnień, jednakże może również być prawdą, że 
sytuacja się normalizuje po nagłym wzroście liczby nowych kandydatów we wczesnych 
latach 90-tych.   
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RAMKA 3: KUPOWANIE GŁOSÓW ZA ŚWIADCZENIA 
PIENIĘŻNEA 

Teoria rozwinięta przez Persson i Tabellini
mówi, że jeśli wyborca zamienia się z osoby płacącej
składki w osobę otrzymującą świadczenia, polityczna
większość będzie głosowała za programami
promującymi wyższe świadczenia kosztem osób
płacących składki, którzy są w politycznej
mniejszości. Po tym przesunięciu wybory mogą być
wygrane tylko przez partie, które wzmacniają pozycję
większości otrzymującej świadczenia. Tworzy to
błędne koło, które może paraliżować gospodarkę
poprzez nakładanie coraz większego ciężaru produkcji
na coraz mniejszą część pracującego społeczeństwa. 

 
aParafrazowane za de Jong (1999). 

 
 Brak dalszej reformy, 
przyszła sytuacja finansowa 
programu ubezpieczeń 
rentowych jest źródłem 
niepokoju (patrz ramka 
tekstowa 2 dotycząca Holandii). 
Mimo, że liczba nowych 
świadczeniobiorców spadła w 
1998 roku liczby te 
prawdopodobnie zaczną 
wzrastać z kilku powodów. 
Restrukturyzacja przemysłu - 
jak na przykład przemysłu 
węglowego - może przysporzyć 
nowych ludzi ubiegających się 
o ubezpieczenie rentowe. Wiek 
społeczeństwa będzie prowadził 
do wyższych proporcji 
społeczności niepełnosprawnych. Ten czynnik demograficzny jest prawie tak samo ważny 
jak był dla przyszłości emerytur ponieważ niepełnosprawność jest ściśle powiązana z 
wiekiem. Ponadto, podniesienie wieku emerytalnego prawdopodobnie doprowadzi do 
wzrostu liczby osób wnioskujących o przyznanie rent. Ostatecznie w konsekwencji reformy 
systemu emerytalnego, emerytury prawdopodobnie staną się czymś mniej atrakcyjnym niż 
renty inwalidzkie w przeszłości co oznacza, że większość osób niepełnosprawnych , które 
osiągnęły wiek emerytalny wybiorą dalsze pobieranie rent inwalidzkich niż ich zamianę na 
emerytury czy zasiłki rodzinne.17 Mogłoby to osłabić system rentowy a wzmocnić system 
emerytalny. Biorąc pod uwagę te ekonomiczne i demograficzne naciski, polski system rent 
inwalidzkich wydaje się szczególnie podatny na rodzaj kryzysu związanego z rynkiem pracy, 
jakiego doświadczyła Holandia w latach 70-tych i 80-tych. Oczywiście, to co się liczy to nie 
jest integralność systemu rentowego rozpatrywana osobno ale raczej siła i prężność 
niepełnosprawności, chorób, bezrobocia i systemów odnoszących się do wieku starczego 
wziętych razem. Wzmocnienie systemów aby zapewnić odpowiednią obsługę potrzeb 
gospodarki rynkowej zależy tak samo silnie od czynników politycznych jak i od prawidłowo 
ukierunkowanego myślenia.  
 
 

 

II. B.  Zachęcające efekty 

Nawet dobrze zaprojektowane systemy redukują w pewien sposób bodźce do pracy 
poprzez efekt dochodu i substytucji. Efekt dochodu występuje wtedy gdy pracownicy 
otrzymujący świadczenia mogą wybrać “wydanie” świadczenia zarówno na większą ilość 
towarów jak i czas wolny (mniej pracując). Efekt dochodu w Polsce może być znaczny 
ponieważ początkowe stopy zwrotu są relatywnie wysokie – 70 procent zarobków. To może 
prowadzić ludzi do tego, żeby mniej pracować albo nawet nie pracować w ogóle ponieważ po 
prostu mogą sobie na to pozwolić.   

                                                 
17 To prawda, że "pozostałe rzeczy bez zmian".  Jendnakże, jest również prawdą, że emeryci będą mieli więcej 
lat składkowych kiedy osiągną wiek emerytalny i to może zrównoważyć częściowo spadek atrakcyjności 
emerytur w stosunku do rent inwalidzkich. 
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Efekt substytucji ma miejsce wtedy gdy formuła świadczenia powoduje jego spadek w 

stosunku do wzrastającego wynagrodzenie za obecnie wykonywaną pracę. W tym względzie 
polski system posiada cechy, które mogą wzmacniać efekty zniechęcania do pracy. Renciści, 
którzy pracują mogą zarobić do 70 procent średnich zarobków bez ponoszenia kary. Jeśli 
zarobią pomiędzy 70 a 130 procent średnich zarobków, ich świadczenie jest pomniejszane o 
24 procent ich “kwoty podstawowej” (która jest określona przez historię zarobków w czasie 
kiedy rozpoczęły się świadczenia i która jest indeksowana od tego czasu). Jeśli osoba 
niepełnosprawna zarobi więcej niż 130 procent średniej pensji, świadczenie ustaje. Te 
funkcje skokowe tworzą dwa “karby” w funkcji świadczenia. Istnieją dwa progi rentowności 
ponad które nie warto wykraczać w swoich dodatkowych zarobkach. Wykres 10 poniżej 
próbuje przedstawić ten raczej skomplikowany system.  

 
Wykres pokazuje, że w pewnych zakresach dochodu, zależnych od relacji pomiędzy 

kwotą świadczenia, kwotą podstawową, i średnią płacą pracownik może obecnie 
zaakceptować mniejsze zarobki.18  Oprócz zniechęcenia do większego wysiłku w stosunku do 
pracy, może to również powodować zachęcanie do korupcji gdzie pracodawca i pracownik 
zgadzają się na manipulowanie wysokością zarobków po to aby zapobiec zmniejszeniu 
kwoty świadczenia. W obu przypadkach rezultatem jest większy ciężar spoczywający na 
podatnikach i mniejsze pieniądze dla tych, którzy ich naprawdę potrzebują.  
 
 PFRON opisuje sytuację w następujący sposób - “Jest powszechnie wiadome, że 
pracownicy niepełnosprawni są społecznie upośledzeni a ugruntowane regulacje prawne są 

czasami nadużywane. Zarobki mogą być ustalone na takim poziomie, żeby nie pozbawiać 

                                                 
18 Dane dotyczące zarobków prawdopodobnie pokazują, że zarobki pracowników niepełnosprawnych są 
zgrupowane poniżej 0.7 i 1.3 raza średniej płacy. Ogólnie, średnia płaca pracowników niepełnosprawnych jest 
nieco niższa niż średnia płaca dla całej siły roboczej. Patrz Sibilski (1999a). 

Wykres 10: Renty Inwalidzkie a Bodźce do Pracy
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pracowników prawa do świadczeń rentowych (w takich przypadkach wynagrodzenie jest 
mniej więcej jednakowe z wynagrodzeniem minimalnym...): w tych okolicznościach wydatki 
publiczne ponoszone przez państwo nie są bynajmniej niższe.”19 
 

II. C. Poprawa rent inwalidzkich 

 
Trzeba powiedzieć jasno, że częściowo powodem kosztowności systemu rent 

inwalidzkich jest słabość administracji a zwłaszcza łatwy proces przyznawania rent. Liczba 
obecnych rent inwalidzkich jest nadmierna w porównaniu do innych przemian i innych 
krajów OECD, nawet biorąc pod uwagę, że w innych krajach wielu świadczeniobiorców 
byłoby sklasyfikowanych jako emeryci. Celem jest zmniejszenie świadczeń dla osób, które 
tak naprawdę ich nie potrzebują na korzyść świadczeń dla osób z poważniejszą 
niepełnosprawnością bez względu na to czy uczestniczą oni w sile roboczej czy też nie w taki 
sposób, żeby mogli oni otrzymywać opiekę i wsparcie finansowe, którego potrzebują. 
Najbardziej podstawowym celem każdego systemu ubezpieczenia rentowego jest 
zapewnienie pomocy ludziom, którzy sami nie mogą jej sobie zapewnić. Celem jest także 
zmniejszenie oporu w gospodarce spowodowanego niepotrzebnymi świadczeniami i 
podatkami tak, żeby dynamiczny, rosnący rynek pracy mógł zapewnić możliwości dla ludzi 
niepełnosprawnych aby byli samowystarczalni. 
 

Ważne jest aby przyspieszyć zmiany: kwalifikowana niepełnosprawność w oparciu o 
zdolność do pracy a nie stan zdrowia; i ponowne badania tych osób, które są czasowo 
niepełnosprawne. Ponowne badania powinny też objąć te osoby, które mają 
udokumentowaną trwałą niepełnosprawność w stopniu poważnym, umiarkowanym i lekkim 
zaczynając od tych najmłodszych. Osoby najmłodsze mają największy potencjał do 
rehabilitacji. Nawiązując do opracowania Prins20, ponowne badania zarówno w Australii jak i 
w Holandii najmłodszych grup wiekowych skutkowały znacznym spadkiem wskaźników 
niepełnosprawności. Jeśli ludzie, których niepełnosprawność została zaklasyfikowana jako 
poważna bądź umiarkowana zostaną przekwalifikowani do grupy z niepełnosprawnością 
lekką powinni mieć zapewnione takie same możliwości szkolenia jak inni nowo 
niepełnosprawni. Pełne renty powinni być również dostępne dla wszystkich ciężko 
niepełnosprawnych nawet jeśli są niepełnosprawni od urodzenia. Zapobiegnie to pokusie 
tworzenia fikcyjnych miejsc pracy dla tych, którzy naprawdę nie są w stanie pracować. 
Także, klasyfikacja pozostałej zdolności do pracy powinna być oparta na zdolności do 
realizowania pracy zarobkowej bez odniesienia do wcześniejszego szkolenia i nie wyłącznie 
w oparciu o formalne kwalifikacje pracownicze.  

 
 Powinno rozważyć się szereg działań, które należałoby podjąć w celu dostosowania 
łącznych kosztów rent inwalidzkich do reszty Europy. Częściowe ubezpieczenie rentowe (to 
znaczy świadczenia dla osób z lekką niepełnosprawnością, dawna Kategoria III) może być 
luksusem na który Polska nie może sobie w tej chwili pozwolić. Stopniowe zaostrzanie 
standardów mogłoby wycofać częściowe renty inwalidzkie na przestrzeni trzech do pięciu lat. 
W chwili kiedy nie będzie możliwe szybkie wyeliminowanie obecnych świadczeniobiorców 
z lekką niepełnosprawnością z systemu świadczeń, powtórne badania rozpoczęte w 
najmłodszej grupie mogą znacznie zredukować ich liczbę.  
 

                                                 
19 PFRON (1999), paragraf 15. 
20 Prins (1999). 
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W świetle działań podjętych w celu zmniejszenia liczby świadczeniobiorców, całe 
szkolenie i struktura doradcza powinna być oceniona ponownie i możliwie przeprojektowana. 
W niektórych krajach zawodowe programy szkoleniowe przygotowują ludzi do zawodów, 
które już nie istnieją bądź zapewniają szkolenie, które ledwie odpowiada obecnym potrzebom 
tak, że szybko staje się przestarzałe w warunkach dynamicznej gospodarki rynkowej. Fakt ten 
mógłby być użyteczny do zreformowania obecnych programów zgodnie z określeniem jaki 
efekt będą one miały w odniesieniu do zatrudnienia za rok bądź trzy lata. Można rozważyć 
wprowadzenie systemu voucherowego (kuponowego) opartego na popycie gdzie organizacje 
pozarządowe konkurowałyby pomiędzy sobą o możliwości prowadzenia szkoleń. 
Zapewnienie tego może okazać się efektywne, szkolenia i doradztwo powinny być 
zapewnione ludziom, którzy nie pozostają dłużej w systemie świadczeń a zwłaszcza tym, 
którzy utracili prawo do świadczeń. Osobom z lekką niepełnosprawnością powinna być 
zapewniona pomoc rehabilitacyjna na dany okres czasu – dla większości nie krócej niż jeden 
rok – zamiast rent inwalidzkich. Szkolenie powinno być skoncentrowane na konkretnych 
zawodach ale również powinno podnosić poziom wykształcenia jako, że w nowoczesnej 
gospodarce rynkowej są wymagane wysokie standardy. Nie było możliwe w trakcie 
przygotowywania tego opracowania ocenienie efektywności i sprawności polskiego systemu 
szkoleń zawodowych w przywracaniu ludzi niepełnosprawnych w szeregi siły roboczej. 
Jednakże, pierwszym wrażeniem jest fakt, że podjęte działania w celu przywrócenia w 
szeregi siły roboczej są niedofinansowane. Poza budżetem PFRON tylko 0.4 procent 
funduszy jest przeznaczonych na szkolenia osób niepełnosprawnych w Powiatowych Biurach 
Zatrudnienia. Co więcej, wydaje się, że proces kierowania ludzi przez ZUS na szkolenia i do 
uczestnictwa w programach doradczych nie jest jasny.  
 
 Także z perspektywy średnioterminowej skutki motywacyjne zarówno stopy 
zastępowalności jak i struktury świadczeń rentowych powinny być ocenione ponownie z 
punktu widzenia bardzo wysokich kosztów systemu. Wysoka stopa zastępowalności 
zwiększa ryzyko moralne, jeden z największych problemów powszechnego systemu 
ubezpieczeń rentowych. Rozważania powinny się koncentrować na obniżeniu stopy wymiany 
do mniej niż 50 procent i jednocześnie powinna być obniżona stopa składki. Jeżeli zalecenia 
związane z obniżeniem stopy wymiany są rozpatrywane osobno możliwe jest napotkanie 
oporu ze strony związków zawodowych. Do chwili obecnej jedną z konsekwencji wysokiej 
stopy wymiany jest wysoki podatek od wynagrodzeń w Polsce. Państwo może dać ludziom 
tylko to co od nich weźmie.  
 

W Holandii związki zawodowe i pracodawcy wspólnie rozwiązali kwestie świadczeń i 
podatków. Związki zgodziły się na obniżenie wynagrodzeń i świadczeń w zamian za niższe 
podatki (patrz ramka tekstowa 4) i w rezultacie Holandia uzyskała jedną z najbardziej 
prężnych gospodarek i rynek pracy w Europie.  
 

Sposób w jaki obniżają się renty jeśli wzrastają zarobki (problem “karbu” – patrz 
wykres 10) również powinien być oceniony ponownie przy użyciu danych pochodzących z 
badania gospodarstw domowych i siły roboczej. Alternatywną propozycją jest wycofywanie 
świadczeń stopniowo, na przykład w zakresie dochodu od 50 procent średniej pensji do 150 
procent średniej pensji. Przekraczając 50 procent średniej pensji świadczenia obniżyłyby się 
o 10 procent za każde dodatkowe zarobione 10 procent średniej pensji, do 150 procent 
średniej pensji kiedy to świadczenia byłyby zerowe. Ta propozycja usuwa “karby”. 
Pracownik zawsze skorzysta na wyższej pensji.  Wybór zakresu wycofywania jest 
czynnikiem polityki. Czy pracownik, który może zarobić średnią pensję powinien jeszcze w 
ogóle otrzymywać świadczenia rentowe? Tego rodzaju pytania powinny być ponownie 
rozważone w świetle niezwykle wysokich kosztów systemu ubezpieczeń rentowych.  
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 Tak jak w innych krajach na całym świecie wiek społeczeństwa w Polsce 
prawdopodobnie obciąży system ubezpieczenia rentowego i inne programy społeczne. 
Obciążenie to mogłoby być zmniejszone poprzez tworzenie rezerw demograficznych dla 
płatności rentowych podobnych do tych jakie są stworzone dla emerytur. Rezerwy te 
mogłyby być finansowane poprzez utrzymanie stałej składki ubezpieczenia rentowego i 
akumulowanie oszczędności powstałych w wyniku zaostrzenia kryteriów, surowego 
egzekwowania przepisów i innych podjętych środków (na przykład obniżenia stopy 
wymiany). Wykorzystanie tych oszczędności w taki sposób zmniejszy opozycję społeczną 
jeśli chodzi o zmniejszenie obecnej liczby świadczeniobiorców. Pieniądze byłyby wciąż 
wykorzystywane na potrzeby niepełnosprawnych ale raczej w przyszłości kiedy będą 
naprawdę potrzebne a nie obecnie.  

 

 
 

RAMKA 4: KROKI PODJĘTE PRZEZ HOLANDIĘ W CELU PRZYWRÓCENIA 
WITALNOŚCI RYNKU PRACY I PODTRZYMANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCHA 

 
W Holandii wydarzenia lat 70-tych doprowadziły do porozumienia z Wassenaar, 
społecznej ugody pomiędzy holenderską federacją związków zawodowych a 
organizacją pracodawców: umiarkowane koszty płac, zmniejszenie podatków, 
zmniejszenie czasu pracy z 40 do 38 godzin tygodniowo. Minimalna płaca, 
świadczenia pieniężne i płace w sektorze budżetowym zostały zamrożone w 1982 i 
1983 roku i zredukowane w 1984 roku bez względu na to, że ceny wciąż rosły. W 
1985 roku, ustawowa stopa wymiany przed podatkiem dla zasiłków chorobowych, 
rent inwalidzkich i ubezpieczenia dla bezrobotnych została zmniejszona z 80 do 70 
procent zarobków. Pojawiło się długoterminowe bezrobocie a liczba osób w wieku 
produkcyjnym otrzymujących świadczenia wzrosła (patrz tabelka), ale średnie 
świadczenia spadły w warunkach realnych. Udział mężczyzn w sile roboczej przestał 
spadać natomiast udział kobiet raptownie wzrósł. Wzrost zatrudnienia skoncentrował 
się na zatrudnieniu czasowym. Porozumienie z Wassenaar może być rozważane jako 
sukces zwłaszcza w porównaniu do innych krajów europejskich i ich opieki 
społecznej. Mimo to, napięcie w systemie było tak duże, że liczba osób 
otrzymujących świadczenia pieniężne wciąż wzrastała a bezrobocie przybrało formę 
niepełnosprawności zaś przejścia na wcześniejsze emerytury wciąż rosły.  Od 
sierpnia 1993 roku standardy uprawnienia i proces dotyczący dalszej kontynuacji 
tych uprawnień został dramatycznie zaostrzony. Wpływ tego stał się ewidentny co 
pokazują dane (patrz tabela A poniżej).  
 
Tabela A: Holandia zmienia kierunek trwający długie dziesięciolecia 
 1970 1980 1990 1997 
Wydatki na świadczenia jako procent PKB 10.8 26.4 25.8 23.5 
Świadczeniobiorcy w wieku produkcyjnym na 100 
pracowników 

22.0 30.9 41.8 35.3 

Realna Kwota Rocznego Świadczenia (1970 = 100) 100 150 127 119 
“Holenderskie doświadczenie pokazuje jak łagodna administracja 

wspaniałomyślnego systemu świadczeń stworzyła społeczny i finansowy ciężar, 
którego zmniejszenie do rozsądnych proporcji zajęło dziesięciolecia.”   
 
aRamka ta jest parafrazowana za de Jong (1999). Strona 13.
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 System zapewniający dodatkową opiekę tym, którzy nie są zdolni zapewnić jej sobie 
sami również powinien zostać ponownie sprawdzony. Na przykład, obecne założenie że 
wszyscy renciści i emeryci powyżej 75 roku życia potrzebują osobistej opieki jest zupełnie 
niewłaściwe. Co więcej, system zaopatrywania w trwały sprzęt medyczny i inne pieniężne 
bądź rzeczowe świadczenia powinien być także ponownie sprawdzony aby stworzyć go 
takim, aby był odpowiednio ukierunkowany na zaspokajanie indywidualnych potrzeb. Ludzi, 
którzy mogą płacić za tego rodzaju usługi powinni być zachęcani do robienia tego. 
 
 Istnieją pewne administracyjne środki, które zachęciłyby do większej przejrzystości. 
Na przykład, dane dotyczące liczby świadczeniobiorców powinny być przedstawiane 
oddzielnie dla rencistów w wieku poemerytalnym nawet jeśli znaleźli się w statystykach 
będąc w młodszym wieku a także oddzielnie powinny być ujmowane dane dotyczące osób 
pobierających zasiłki rodzinne – emerytalne i rentowe. Byłoby łatwiej dokonywać 
międzynarodowych porównań i wprowadzać zmiany za każdym razem (ponieważ struktura 
demograficzna będzie się tak szybko zmieniała). Widzimy to bardziej jako problem 
zarządzania i przedstawiania danych niż jako problem strukturalny – czy osoby w wieku 
poemerytalnym otrzymują emeryturę (w niektórych przypadkach z dodatkami rentowymi) 
czy też rentę inwalidzką może stanowić niewielką różnicę w ogólnych połączonych kosztach 
emerytur i rent albo w obu połączonych systemach składek.  
 
Ostatecznie, podjęte kroki w celu wyeliminowania oszustwa z systemu orzecznictwa o 
niepełnosprawności powinny być kontynuowane pod silnym nadzorem z zewnątrz. 
Powszechne jest przekonanie o współudziale lekarzy w oszustwie dotyczącym 
niepełnosprawności, tak więc wysiłki dotyczące monitorowania wydawania zaświadczeń na 
poziomie lekarzy mogą przynieść dobre wyniki. 
 

Rozdział III:  Kroki podjęte w celu zwiększenia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niski (tabela 3) co oznacza, że 
tylko mała grupa osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym znalazła zatrudnienie. 
Polska jest dość typowa dla innych krajów w tym aspekcie.21  Wiele krajów w celu zajęcia 
się tym problemem przyjęło zestawienie dwóch dróg. Zgodnie z prawem zapewniają one 
ochronę antydyskryminacyjną dla osób niepełnosprawnych (“ścieżka praw publicznych”) jak 
też zapewniły bodźce gospodarcze dla pracodawców aby zatrudniali osoby niepełnosprawne 
(“ścieżka ekonomiczna”).  
 

Rozdźwięk pomiędzy tymi drogami nie powinien być wyolbrzymiony, ale mimo 
wszystko użytecznym jest przeciwstawienie ich sobie ponieważ Polska skoncentrowała się na 
drodze ekonomicznej zapewniając bodźce dla pracodawców w celu zatrudniania osób 
niepełnosprawnych w pierwszym rzędzie poprzez system podatkowy. Jak dotąd problem 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie jest wyłącznie zjawiskiem gospodarczym. Jest to 
również problem uprzedzeń i poglądów.  
 
 “Ważnym czynnikiem poprawy jest także wyeliminowanie barier psychologicznych 
istniejących zarówno w umysłach osób sprawnych jak i niepełnosprawnych. Potrzebna jest 
zmiana poglądów społecznych tak, żeby ludzie zrozumieli, że osoby niepełnosprawne mają 
takie samo prawo do normalnego życia jak ludzi sprawni i że potrzebują oni pomocy aby z 

                                                 
21 See Elwan (1999), strona 9 i kolejne. 
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tego prawa korzystać. Nie mniejszej wagi jest fakt, iż osoby zainteresowane same w to 
wierzą .”22 
 

Stany Zjednoczone są najlepszym przykładem drogi praw obywatelskich. Ustawa 
dotycząca Niepełnosprawnych Amerykanów (ADA) z 1990 roku, razem z Ustawą dotyczącą 
Praw Obywatelskich z 1964 roku i Ustawą dotyczącą Rehabilitacji z 1973, zakazuje 
dyskryminacji w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wymaga od pracodawców 
przystosowania miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych (w zakresie odpowiednich 
kosztów), na przykład poprzez zapewnienie specjalnych telefonów dostosowanych dla osób 
słabo słyszących, biur które są przystosowane do wózków inwalidzkich czy też komputerów 
dostosowanych dla osób słabo widzących. Przed ich uchwaleniem, przeprowadzono badania, 
które pokazały że dla większości upośledzeń można dokonać przystosowań przy 
minimalnych kosztach. Podczas gdy krytycy początkowo nie wierzyli, że przystosowania 
takie nie muszą być kosztowne, wdrożenie ADA nie doprowadziło do dużej różnicy 
poglądów u pracodawców.  
 
 Polska musi teraz ocenić ponownie czy poprzez poleganie prawie wyłącznie na 
bodźcach ekonomicznych osiągnięto zamierzony cel zwiększenia możliwości dla ludzi 
niepełnosprawnych. Polska może potrzebować pójścia w kierunku bardziej zrównoważonej 
drogi łączącej “moralną perswazję” i przymus prawny łącznie z bodźcami ekonomicznymi.  
 

III. A. POLSKI PROGRAM 

 
Dwa główne programy stworzone w celu zachęcania do zatrudniania ludzi 

niepełnosprawnych, Zakłady Pracy Chronionej i system kwot i kar powstały zaraz po I 
Wojnie Światowej. Spółdzielnia dla niewidomych weteranów została stworzona w 1919 roku 
a ruch spółdzielczy doprowadził ostatecznie do obecnych zakładów pracy chronionej. Polska 
wprowadziła pierwszy system kwot i kar na świecie w 1920 roku dla powracających 
niepełnosprawnych weteranów jako docelowej grupy świadczeniobiorców.23 Pomimo, że 
programy zachęcające do zatrudniania osób niepełnosprawnych mają tą długą tradycję 
obecnie wskazana jest ocena czy programy te nie powinny być wymienione bądź 
zmodyfikowane dla odzwierciedlenia doświadczeń w Polsce i innych krajach na przełomie 
paru dziesięcioleci.   

 
1.  Zakłady Pracy Chronionej 

 
W 1991 roku były system spółdzielni pracy dla niepełnosprawnych został 

przekształcony w mieszaninę drobnych przedsiębiorstw i firm sektora prywatnego 
nazwanych zakładami pracy chronionej. Aby uzyskać status zakładu pracy chronionej firma 
musi zatrudniać 40 procent bądź więcej pracowników niepełnosprawnych z których 10 
procent musi być poważnie niepełnosprawnych. Firma musi spełniać także inne specyficzne 
wymagania aby zapewnić odpowiednie środowisko pracy takie jak zakup odpowiedniego 
sprzętu, zapewnienie szkoleń, dostęp do badań lekarskich i programów rehabilitacji. Musi 
również stworzyć wewnętrzny ZFRON, który finansuje te wymogi. W zamian zakłady pracy 

                                                 
22 GUS, 1997, strona  84 tłumaczenia angielskiego. 
23 System kwot i kar szybko rozwinął się w Austrii, Francji, Niemczech i Włoszech. Dzisiaj, najbardziej 
rozwinięte kraje (z wyjątkiem Australii, Kanady, USA i Wielkiej Brytanii) posiadają pewne formy systemu 
kwot i kar. 
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chronionej uzyskują korzyści wynikające z podatku i dodatkowe wsparcie finansowe od 
PFRON, tak jak to opisano poniżej.  
 

Na dzień 31 grudnia 1998 było 3,096 zakładów pracy chronionej, w tym 505 to 
spółdzielnie. Zakłady pracy chronionej sektora prywatnego zatrudniały 226,955 
pracowników niepełnosprawnych a spółdzielnie kolejnych 84,905. Wspierana polityką 
podatkową opisaną poniżej liczba zakładów pracy chronionej gwałtownie rosła w ostatnich 
latach podwajając się pomiędzy końcem 1996 roku a końcem 1998 roku. Na koniec 1998 
roku było około 56 procent niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej 
ale ich udział zaczął spadać. Około 2/3 pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w 
zakładach pracy chronionej jest lekko niepełnosprawnych.  
 

Raczej dosyć mała część niepełnosprawnych Polaków pracuje w zakładach pracy 
chronionej bądź spółdzielniach (mniej więcej 330,000 z 5 milionów) i nie jest zupełnie jasne 
jak bardzo pracownicy niepełnosprawni, którzy tam pracują, korzystają z systemu. Nie dziwi 
więc, że ma miejsce ciągła debata nad stosownością pokaźnych świadczeń jakie otrzymują 
zakłady pracy chronionej w porównaniu do ich wkładu w opiekę i zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych.  
 
2.  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 

 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) został 

utworzony w 1991 roku jako dodatkowy fundusz budżetowy dla wspierania zatrudnienia i 
rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Głównym zadaniem PFRON jest pomoc w 
finansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, poprawa dostępności, różnorodne 
programy rehabilitacji oraz inne dotacje i inwestycje w projekty mające do czynienia z 
osobami niepełnosprawnymi. PFRON jest finansowany bezpośrednio z płatności 
dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Niektóre z tych płatności to kary płacone w ramach 
systemu kwot i kar przez przedsiębiorstwa, które nie zatrudniają co najmniej 6 procent 
niepełnosprawnych pracowników. Zakłady pracy chronionej dokonują innych płatności do 
PFRON zamiast płacenia podatków do skarbu państwa. Tworzenie funduszu poza obszarem 
budżetu państwa było postrzegane jako krok podjęty w celu zapobiegania konkurencji z 
innymi programami dla budżetu w czasie okresu trudności gospodarczych. Większość 
funduszy PFRON dla społecznych, zawodowych i terapeutycznych programów rehabilitacji 
przepływa przez regionalne powiatowe samorządy i są one wykorzystywane w celu 
wspierania zarówno programów dla dzieci jak i dorosłych.  
 

III. B.  Przepływ funduszy na działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych 

Polskie zakłady pracy chronionej i system kwot i kar są rozdzielone pojęciowo, ale 
mimo to są powiązane ponieważ ich środki i wykorzystanie funduszy jest powiązane przez 
PFRON, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 
Pomimo, że tak zakłady pracy chronionej jak i PFRON nie otrzymują pieniędzy  

bezpośrednio z budżetu państwa należy pamiętać, że są oni finansowani ze środków 
publicznych, które nie przechodzą przez budżet. W warunkach ekonomicznych, kary które są 
płacone przez przedsiębiorstwa do PFRON zamiast do budżetu państwa są funduszami 
publicznymi ponieważ kary są generowane przez władze państwa i w warunkach 
ekonomicznych rezultat jest dokładnie taki sam jak gdyby kary były płacone przez 
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przedsiębiorstwa do skarbu państwa a potem przekazywane z powrotem do PFRON. ZFRON 
to kolejny przykład środków publicznych na programy dla osób niepełnosprawnych. Zakłady 
Pracy Chronionej lokują pieniądze w zakładowym funduszu rehabilitacyjnym zamiast płacić 
podatki. Są to fundusze publiczne ponieważ zmniejszają dochody publiczne i wymagają 
wyższych podatków od innych podatników. Rezultat jest dokładnie taki sam jak gdyby 
zakłady pracy chronionej płaciły podatki a pieniądze były lokowane w danych funduszach 
rehabilitacji przez państwo zamiast przez same przedsiębiorstwa. 

 
  

 
W poniższym diagramie próbujemy przedstawić przepływ funduszy publicznych 

wykorzystywanych do wspierania programów dla osób niepełnosprawnych i ich zatrudnienia. 
 
1. Przepływ Funduszy Publicznych: Zakłady Pracy Chronionej 

 
a. Dochody 

 
Zakłady Pracy Chronionej zapewniają fundusze na programy dotyczące 

niepełnosprawności poprzez wewnętrzny system podziału podatku płynącego z 
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przedsiębiorstwa do ZFRON znajdującego się w każdym z Zakładów Pracy Chronionej. 
Dodatkowo do tych pieniędzy, Zakłady Pracy Chronionej korzystają ze zwykłego zwolnienia 
podatkowego, i należy to wziąć pod uwagę przy obliczaniu ogólnej kwoty wydanej na 
poprawę zatrudnienia osób niepełnosprawnych.  
 

Zakłady Pracy Chronionej nie płacą podatku dochodowego w imieniu swoich 
pracowników. W zamian, 90 procent podatku dochodowego od osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej idzie bezpośrednio do ZFRON a pozostałe 10 
procent do PFRON. Ogólna kwota pozostająca we wszystkich ZFRON w 1999 roku jest 
szacowana na 1.35 miliona zł. Poczynając od 2000 roku to indywidualne zwolnienie od 
podatku dochodowego odnosi się tylko do osób zatrudnionych w Zakładach Pracy 
Chronionej podczas gdy ci, którzy prowadzą swoją własną firmę bądź są pracownikami 
cywilnych stowarzyszeń płacą pełny podatek dochodowy.  
 

Od początku roku 2000 po tym jak Zakłady Pracy Chronionej płacą podatek VAT, 
Urząd Skarbowy refunduje pracodawcy całość bądź część płatności w następujący sposób: 
trzykrotność minimalnej pensji na każdego pracownika z poważną niepełnosprawnością, 
dwukrotność minimalnej pensji na każdego pracownika ze umiarkowaną 
niepełnosprawnością i jedna minimalna pensja na każdego pracownika z lekką 
niepełnosprawnością. (Do końca 1999 roku Zakłady Pracy Chronionej nie płaciły VAT-u do 
skarbu państwa. Właściwie po pozostawieniu około 150 zł na pracownika niepełnosprawnego 
przedsiębiorstwo resztę płaciło do PFRON. W 1999 roku zadeklarowane płatności do 
PFRON wyniosły ogółem 429 milionów zł).  
 

Zakłady Pracy Chronionej są zwolnione z podatku od darowizn i spadków, podatku 
rolnego i leśnego, podatku od środków transportu i podatku od własności włączając w to 
dzierżawę innych spółek. Są również “wolnymi jeźdźcami” jeżeli chodzi o Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. Budżet państwa i PFRON 
płacą ZUS (składki ubezpieczenia społecznego) za pracowników zakładów pracy chronionej. 
Fundusze te nie są do oszacowania ponieważ nigdy nie były deklarowane w żadnym 
publicznym systemie księgowym.  
 
 b.  Wydatki 
 

ZFRON każdego Zakładu Pracy Chronionej odpowiada za zapewnienie programów i 
poprawę warunków w przedsiębiorstwie dla niepełnosprawnych pracowników. Rodzaj 
działań, w które ZFRON musi być zaangażowany jest określony przez ustawę (np. 
przystosowanie odpowiedniego sprzętu, zapewnienie dodatkowych szkoleń, instrukcje i inne 
programy). Oczekuje się, że każdy fundusz przedstawi sprawozdanie ze swoich wydatków i 
dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia badania rachunkowego (audytu). 
Faktycznie jednak, ani szczegóły dotyczące sposobu w jaki zostały wydane pieniądze ani 
faktyczna kwota ogólna nie są systematycznie nadzorowane tak więc nie mogą być 
przedmiotem analizy. Wartość tych publicznych pieniędzy na programy dotyczące 
niepełnosprawności wynosi około 1 miliarda zł. Pieniądze publiczne znajdują się w rękach 
prywatnych i są przeznaczone na publiczny cel ale bez odpowiedniego monitoringu, 
odpowiedzialności i zabezpieczenia.  
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2.  Przepływ Funduszy Publicznych: PFRON 

 
 Jak zostało wspomniane wyżej PFRON współfinansuje zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych i różne inne programy rehabilitacyjne. W 1999 dochody PFRON 
wyniosły ogółem1.66 miliarda zł a wydatki 1.79 miliarda zł. 
 

a.  Dochody 
 
 PFRON ma trzy źródła dochodów publicznych: system kwot i kar, podział podatku 
dochodowego od zakładów pracy; nadwyżki płatności VAT, i inne opłaty i zarobione odsetki.  
 
 
TABELA 5: DOCHODY PFRON W 1999 ZŁ ‘000 

 

Źródło Kwota 
 

Kary od przedsiębiorstw 1,088,909
Nadwyżka płatności VAT 429,015
Odsetki od spóźnionych płatności 20,050
Inne odsetki i źródła 128,436
Budżet Państwa 0
 
Ogółem 1,666,410
 

i. System Kwot i Kar. Wszyscy pracodawcy zatrudniający więcej niż 25 osób muszą 
płacić karę do PFRON jeżeli zatrudniają mniej niż 6 procent niepełnosprawnych. Kara ta jest 
równa ½ jednej średniej pensji na każdego niepełnosprawnego pracownika poniżej 
wymaganych 6 procent. Dodatkowo do tego, że jest to główne źródło dochodów system ten 
jest równocześnie bodźcem dla pracodawców do zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych. W 1999 roku opłaty z systemu kwot i kar stanowiły 52 procent ogólnych 
dochodów PFRON i wynosiły 870 milionów zł.  
 

ii. Podział podatku dochodowego z Zakładów Pracy Chronionej. Jak wspomniano 
powyżej, Zakłady Pracy Chronionej nie płacą podatku dochodowego od niepełnosprawnych 
pracowników. Zamiast tego, 90 procent tych pieniędzy jest lokowana w ZFRON a 10 procent 
idzie do PFRON. W 1999 roku płatności te stanowiły 9% ogólnych dochodów PFRON (150 
milionów zł).  
 
 

iii. Nadwyżka wynikająca ze zwolnienia od płatności VAT. Nadwyżka wynikająca ze 
zwolnienia z płatności VAT jest kolejnym źródłem dochodu pochodzącym z Zakładów Pracy 
Chronionej, stanowiącym ogółem 429 milionów zł (26% ogólnych dochodów). Zakłady 
Pracy Chronionej nie płacą VAT-u do budżetu centralnego, zamiast tego pozostaje u nich 
kwota równa trzykrotności najniższego wynagrodzenia (ustanowiona na kwotę 650 zł) za 
każdego pracownika niepełnosprawnego pracującego w pełnym wymiarze godzin. Różnica 
pomiędzy tą kwotą a pozostającym VAT-em jest wpłacana do PFRON. 
 

iv. Pozostałe źródła. Pozostałe dochody to zwroty z inwestycji, dywidendy, kary 
grzywny dla spółek w których w wyniku wypadku czy choroby zawodowej pracownik został 
niepełnosprawny i połowa zwolnienia z podatku dochodowego na niepełnosprawnych 
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pracowników w zakładach pracy zatrudniających ponad 7 procent osób niepełnosprawnych. 
To wszystko stanowi pozostałe 13 procent budżetu PFRON.  
 

b.  Wydatki 
 
 Wydatki PFRON są podzielone pomiędzy społeczne i zawodowe zadania 
rehabilitacyjne administrowane zarówno przez swoje własne oddziały jak i przez regionalne 
władze powiatowe. W 1999 roku wydatki ogółem wyniosły 1.79 miliarda zł podzielone 
pomiędzy dotacje, inwestycje i koszty bieżące. Około 43 procent wydatków PFRON jest 
wypłacanych na poziomie powiatu gdzie z kolei administruje się 75 procentami tych środków 
na wszystkie programy rehabilitacyjne. Główne biuro PFRON i oddziały są głównie 
odpowiedzialne za finansowanie składek ubezpieczenia społecznego należnych od osób 
niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej i innych inwestycji takich 
jak pożyczki dla osób indywidualnych bądź spółek wiążących się z niepełnosprawnością. 
Tabela 6 przedstawia główne kategorie wydatków w 1999 roku łącząc zarówno wydatki 
głównego biura, oddziałów jak i powiatów.  
 
 Główne obszary, które stanowią większość wydatków PFRON są przedstawione 
poniżej. 
 

i. Składki Ubezpieczenia Społecznego. Jednym z największych, pojedynczych 
wydatków PFRON jest składka płacona do ZUS za osoby niepełnosprawne zatrudnione w 
zakładach pracy chronionej i za tych, którzy są poważnie bądź średnio niepełnosprawni a są 
zatrudnieni w przedsiębiorstwach zatrudniających mniej niż 25 osób. W 1999, kwota ta 
wyniosła ogółem 275 milionów zł i obejmowała zarówno ubezpieczenie emerytalne jak i 
zdrowotne.  

   
 
TABELA 6: WYDATKI PFRON W 1999 ZŁ ‘000 
   
Kategoria  Kwota 
  
Dotacje  
Rehabilitacja zawodowa 727,030
Rehabilitacja społeczna i terapeutyczna 269,198

  
Inwestycje  
Dotacje do inwestycji 515,242

  
Koszty bieżące  
Biura i oddziały 55,968
Umorzenie pożyczek i płatności 203,857
Pozostałe koszty  14,095

  
Ogółem  1,785,390

 
ii. Dotacje i Subwencja dla Zakładów Pracy Chronionej. PFRON zapewnia dodatkowe 

wsparcie bezpośrednio dla zakładów pracy chronionej na konkretne programy. Obejmuje to 
subwencje, współfinansowanie szkoleń dla niepełnosprawnych pracowników, ochronę 
istniejących miejsc pracy i częściową refundacje zarobków dla umysłowo chorych 
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pracowników i tych z epilepsją. W 1999 roku ogólna kwota przekazana do zakładów pracy 
chronionej wyniosła 289 milionów zł.  
 
 
 

iii. Tworzenie miejsc pracy. W 1999 roku 356 milionów zł było przeznaczonych na 
tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie zagrożonych. Średni koszt tworzenia nowego 
miejsca pracy na otwartym rynku pracy wynosił 23,150 zł a na chronionym rynku 20,695 zł. 
Koszty ochrony zagrożonych miejsc pracy obejmowały zakup wyposażenia i szkolenie osób 
niepełnosprawnych.  
 

iv. Eliminacja Barier. Kolejnym obszarem wydatków jest eliminacja barier 
architektonicznych, planowanie urbanistyczne w publicznych i prywatnych budynkach jak 
też komunikacja i transport. W 1999 roku na ten cel zostało przeznaczonych 69 milionów zł.  
 

v. Koszty bieżące biura i oddziałów. W 1999 roku PFRON zatrudniał średnio 766 osób 
w biurze głównym i 16 oddziałach wojewódzkich. Koszty wynagrodzenia, świadczenia dla 
pracowników, podatki i utrzymanie budynków wyniosło ogółem 56 milionów zł. Pozostałe 
koszty finansowe i operacyjne łącznie z umorzonymi pożyczkami i stratami nadzwyczajnymi 
wyniosły 218 milionów zł, dla ogólnych wydatków w tej kategorii na kwotę 274 milionów zł.  
 

III.C.  Krytyczna Analiza Podjętych Działań w Celu Zwiększenia Zatrudnienia Osób 
Niepełnosprawnych 

1.  Odpowiedzialność za Fundusze Publiczne 

 
Najbardziej rażącym problemem, z którym styka się obecny system jest brak 

możliwości śledzenia przepływu funduszy. Władze rządowe, społeczność niepełnosprawnych 
i ogół społeczeństwa nie mogą dokładnie określić kosztów dla budżetu wynikających z 
podziału podatku. NIK i inne instytucje odpowiedzialne za monitorowanie wykorzystania 
funduszy publicznych nie mogą zbadać powtórnie wydatków do dochodów ZFRON aby 
upewnić się, że z tych przekierunkowanych funduszy naprawdę korzystają ludzie 
niepełnosprawni.  
 
 Co więcej, kwota wytwarzanych dochodów poprzez system kwot i kar i zwolnienia 
podatkowe jest niezależna od aktualnych potrzeb programów dla niepełnosprawnych. Źródła 
są jak studnie artezyjskie, które pompują dużą kwotę dochodów bezpośrednio do programów 
dotyczących niepełnosprawnych bez procesu budżetowego czy też budżetowego 
współzawodnictwa z innymi programami, z których korzystają osoby niepełnosprawne bądź 
inne potrzebujące grupy społeczne. Ostatecznie z dochodów tych korzysta mała grupa całej 
populacji osób niepełnosprawnych i ich pracodawców.  
 
  Najbardziej jasnym i prostym sposobem zarządzania funduszami programów 
zachęcających do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest przepływ funduszy przez budżet 
państwa. To by oznaczało, że zakłady pracy chronionej płacą podatek dochodowy od osób 
prawnych, jak też VAT i inne podatki dokładnie tak jak inne przedsiębiorstwa przynoszące 
zyski. Wydatki dotyczące funduszy publicznych na programy zachęcające do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych byłyby później odpowiednio wyasygnowane jako część normalnego 
procesu budżetowego i być może przekazane poprzez powiaty i województwa. 
Wyasygnowane kwoty mogłyby być wyższe bądź niższe niż kwoty pochodzące z podziału 
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podatków. Jeśli nadal utrzyma się zwolnienia od podatków, mogłyby być one pokazane jako 
odejmowanie od zobowiązań podatkowych zwrotów z podatku.   
 
 Na poziomie państwowym nie istnieje związek pomiędzy kwotą wytwarzanych 
dochodów a odpowiadającymi im potrzebami. Jest to nawet prawdziwsze na poziomie 
samych zakładów pracy chronionej. Przedsiębiorstwa, które korzystają najbardziej z faktu 
podziału podatków to te przedsiębiorstwa, które są najbardziej zyskowne i dlatego najmniej 
potrzebują pomocy. Przedsiębiorstwa, które wytwarzają mały dochód bądź wcale a w 
szczególności spółdzielnie ukierunkowane na zatrudnianie ludzi poważnie 
niepełnosprawnych nie korzystają dużo z podziału podatków a mogą właśnie one najbardziej 
potrzebować pomocy społecznej.  
 
2.   Systemy Kwot i Kar 

 
 Systemy kwot i kar wciąż istnieją w ponad połowie krajów europejskich, ale inne kraje 
odchodzą od nich. Wielka Brytania porzuciła swój system kwot a Holandia zrezygnowała z 
zaplanowanego systemu. Portugalia rozważała tą kwestię ale podjęto decyzję przeciwko temu 
systemowi a Irlandia i Belgia ograniczyły swoje systemy do sektora publicznego. Niemcy i 
Francja zreformowały istniejące systemy.  
 
 W zamian kraje Europy i inne polegają bardziej na ustawodawstwie anty-
dyskryminacyjnym. Wiodącym przykładem tej drogi jest Ustawa z 1990 roku dotycząca 
Niepełnosprawnych Amerykanów (łącznie z wcześniejszym ustawodawstwem dotyczącym 
praw człowieka i niepełnosprawności). Australijska Ustawa z 1993 roku dotycząca 
Dyskryminacji Niepełnosprawności zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji na gruncie 
niepełnosprawności. Angielska Ustawa z 1995 roku dotycząca Dyskryminacji 
Niepełnosprawności czyni nielegalnym dyskryminację osób niepełnosprawnych na gruncie 
zatrudnienia i handlu. Austria, Niemcy i Finlandia uchwaliły załączniki do swoich 
konstytucji zakazujące dyskryminacji na gruncie niepełnosprawności.24 
 
 Drogi bodźców ekonomicznych i praw człowieka są oparte na różnych filozofiach ale 
przynajmniej w zasadzie powinny się nawzajem uzupełniać. Przy odpowiedniej koordynacji 
każda z tych dróg posiada odpowiedni potencjał do tego aby czynić tą drugą bardziej 
efektywną.  
 
Komentarze do tego punktu w poprzedniej wersji tego opracowania były w pewien sposób 
podzielone. Niektórzy recenzenci byli zwolennikami wzmocnienia polskiego ustawodawstwa 
aby dać uprawnienia osobom niepełnosprawnym do egzekwowania swoich praw ale 
niekoniecznie kosztem wybranej drogi bodźców ekonomicznych. Inni jednakże, wydawało 
się że czują, iż istniał nierozerwalny związek między zdecydowanie większą przychylnością 
co do drogi praw człowieka a mniejszą do drogi bodźców ekonomicznych. Niektórzy 
recenzenci odczuwali, iż odkąd bardziej polegają na drodze bodźców ekonomicznych nie 
mogą wspierać silniejszej drogi praw człowieka. To nie jest wybór “i/lub”. Wzmocnienie 
drogi praw człowieka nie jest zależne od zredukowania bodźców ekonomicznych. Silniejsze 
ustawodawstwo chroniące prawa osób niepełnosprawnych leży w interesie Polski bez 
względu na to co Polska jeszcze zrobi. 
 

                                                 
24Materiały w tych paragrafach zaciągnięte są z Metts (2000).  
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3.   Dotacje do wynagrodzeń ukryte w systemie kwot i kar. 

 
 Polski system kwot i kar wykorzystywany do zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych teoretycznie zapewnia dotacje do wynagrodzeń dla tych pracowników. W 
efekcie, jeśli pracownik jest objęty tą kwotą, system ten działa na zasadzie dotacji w 
wysokości ½ średniej pensji na każdego dodatkowego zatrudnionego pracownika 
niepełnosprawnego. Jeśli pracownik może być zatrudniony z pensją nie dużo większą niż 
połowa średniego wynagrodzenia, koszt netto dla pracodawcy nie jest dużo większy od zera. 
To może wyjaśniać dlaczego pracownicy niepełnosprawni, którzy są zatrudnieni na rynku 
otwartym są zazwyczaj pracownikami słabo opłacanymi. Warto również zauważyć, że jeśli 
przedsiębiorstwo osiągnęło daną kwotę, ukryte dotacje na zatrudnianie większej ilości 
pracowników ustają.  
 

Dotacje do wynagrodzeń mogą być odpowiednim sposobem na to aby wyrównać 
daną płaszczyznę dla pracowników, których niepełnosprawność zmniejsza ich 
produktywność w porównaniu z pracownikami w pełni sprawnymi. Dotychczas argument 
przemawiający za dotacjami do wynagrodzeń odnosi się tylko do tworzenia zróżnicowania 
wydajności a nie do refundowania całej pensji pracowników niepełnosprawnych. Wydaje się, 
iż szczególnie dotacje do wynagrodzeń zostały zaprojektowane w taki sposób, że zachęcają 
zakłady pracy chronionej do zatrudniania osób w minimalnym stopniu niepełnosprawnych, 
pracowników najniżej opłacanych. Nie jest to dobre dla wypełniania celu jakim jest 
zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych na głównym rynku pracy i działa jako 
antybodziec dla pracowników niepełnosprawnych aby ulepszali samych siebie.  
 

4.  Bodźce 

 
 Wielu pracodawców zatrudniających więcej niż 25 pracowników nie 
sześcioprocentowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a w większości nie zatrudnia ich 
w ogóle. Wydaje się, iż pracodawcy uważają karę za kolejny podatek od wynagrodzeń, który 
dodaje kolejne 3 procent do kosztów pracy. Oznacza to, że kara nie skłania pracodawców do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych zamiast osób w pełni sprawnych; raczej, tak jak każdy 
podatek od wynagrodzeń, zachęca pracodawców do zastąpienia innych czynników produkcji 
pracownikami w pełni sprawnymi. Polityka, która jest dobra dla zatrudniania pracowników 
niepełnosprawnych jest w zamian zła dla zatrudnienia osób w pełni sprawnych. 
 
 Biorąc pod uwagę fakt, że system kwot i kar nie wydaje się być efektywny jeżeli 
chodzi o zwiększenie liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, należy postawić pytania 
dotyczące powodów dla których pracodawcy niechętnie podchodzą do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Jednym z kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest 
przystosowanie miejsc pracy. Obecnie PFRON w niektórych sytuacjach płaci za takie 
przystosowanie ale koszty pomimo to wydają się być wysokie. Alternatywna droga praw 
człowieka jest opisana wcześniej. Drugim powodem dla którego pracodawcy nie chcą 
zatrudniać osób niepełnosprawnych okazują się być znaczne przywileje, które pracodawca 
musi pracownikom zapewnić. Obecnie, ustawodawstwo zapewnia skrócone godziny pracy, 
dodatkowe zwolnienia lekarskie i dodatkowe urlopy macierzyńskie dla osób 
niepełnosprawnych. Ale te bardzo protekcyjne przywileje mogą być powodem dla którego 
pracodawcy nie zatrudniają osób niepełnosprawnych. Koszty i zamieszanie wynikające z 
tych uprawnień pracowniczych okazuje się być większe niż koszt kar dla PFRON.  
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 Jednym sposobem na wyeliminowanie tego bodźca jest zniesienie przywilejów i danie 
osobom niepełnosprawnym możliwości zaistnienia na rynku pracy. Podczas gdy konieczne 
może okazać się zapłacenie mniejszego wynagrodzenia pracownikom niepełnosprawnym 
jeśli ich opłacalność dla przedsiębiorstwa jest mniejsza, ich wynagrodzenia mogą być 
uzupełniane rentami inwalidzkimi, które byłyby stopniowo wycofywane zgodnie z 
podwyżkami wynagrodzenia. Co więcej, korzyści wynikające z włączenia się do życia 
gospodarczego bez wątpienia zrównoważą stratę przywilejów. Eliminacji przywilejów 
mogłyby towarzyszyć sensowne programy przystosowawcze zarówno jako wymóg idący za 
ADA albo też z opcją redukcji kosztów przystosowania jako wydatku przedsiębiorstwa bądź 
należności podatkowej do pewnego maksimum. Chociaż drogie remonty powierzchni 
biurowych nie powinny być pokrywane z budżetu, niemniej należy zapewnić odpowiednio 
przystosowane lokale. 
  
 Podczas gdy niektóre grupy reprezentujące osoby niepełnosprawne mogą być 
przeciwne zniesieniu przywilejów, inni będą zadowoleni z tej zmiany jako, że 
prawdopodobnie otworzy ona drogę do gospodarki ogółem. Tak więc, rząd będzie musiał 
zaangażować się w dialog ze społeczeństwem aby wyjaśnić tą zmianę. Z tego powodu, i 
innych opisanych poniżej, ważne jest aby zebrać razem te różnorodne zmiany dotyczące 
polityki w celu upewnienia się, że korzyści jak i koszty są zrozumiałe. Na przykład jeśli 
lepsze możliwości dotyczące wykształcenia i szkoleń będą zapewnione pracownikom, którzy 
stali się niepełnosprawni aby pomóc im ponownie wejść na rynek pracy, ulepszenia te 
powinny zostać zrozumiane jako kompensata za straty wynikające ze zniesienia przywilejów.   
 

Jest możliwe, że cel dotyczący zróżnicowanych mechanizmów finansowych 
opisanych w tym opracowaniu, nie polega jedynie na tym aby kompensować zróżnicowanie 
produktywności ale również, żeby przezwyciężyć uprzedzenia pracodawców. Powstaje zatem 
pytanie czy bodźce finansowe są najlepszą drogą rozwiązania problemu, czy może bardziej 
bezpośrednia droga nie była by rozwinięciem kampanii dotyczącej edukacji pracodawców i 
ogólnie społeczeństwa, częściowo poprzez wzmocnienie drogi praw człowieka, jak 
dyskutowano o tym wcześniej.  

 
5.  Nagrody kontra Kary 
 

Alternatywą do wykorzystania kwot byłby rozwój polityki nagród zamiast kar – kary 
obecnie w postaci kar szczególnych płaconych do PFRON bądź grzywien za 
sześcioprocentowego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie. Mogłaby 
być opracowana polityka nagród, łącznie ze zniesieniem przywilejów, które zapewniałyby 
przychody podatkowe, odliczenia bądź obniżki dla firm zatrudniających osoby 
niepełnosprawne i/albo środki na odpowiednie przystosowania do zatrudnienia tych osób. 
Oczywiście, taki program wymagałby stopniowego wprowadzenia, zapewniając odpowiednie 
finansowanie rent inwalidzkich za nim inne kroki dotyczące redukcji kosztów związanych z 
wydatkami ZUS zostałyby podjęte.  
 
6.  Dotacje kapitałowe 

 
 Duże kwoty pieniędzy wydanych przez ZFRON i PFRON idzie na dotacje kapitałowe 
jednego bądź drugiego rodzaju: “tworzenie nowych miejsc pracy”, bezpośrednie, dotowane 
kredyty i umorzone pożyczki to tylko przykłady. Być może dobry jest tutaj pomysł aby 
wskaźniki kapitał/praca były stałe tak więc sposobem zapewnienia większego zatrudnienia 
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byłoby tworzenie kapitału poprzez jego dotowanie. W gospodarce rynkowej stosunek 
czynników jest elastyczny a dotacje kapitałowe mogą oznaczać, że dyrektorzy 
przedsiębiorstw wykorzystują mniej siły roboczej a więcej kapitału. Dając trywialny 
przykład, jeśli ta sama wartość produkcji może być osiągnięta przez pięciu pracowników 
niepełnosprawnych przy użyciu siedmiu jednostek kapitału, czy też alternatywnie przez 
siedmiu pracowników niepełnosprawnych przy użyciu pięciu jednostek kapitału, dotacja do 
kapitału będzie, pozostałe rzeczy są niezmienne to zachęca to pracodawców do zatrudnienia 
mniejszej ilości pracowników niepełnosprawnych. Pojawienie się Polski jako gospodarki 
rynkowej wymaga fundamentalnego zrewidowania motywów dotowania kapitału i 
najlepszych narzędzi służących do interwencji na rynku pracy.  
 
 Jednym ze sposobów w jaki programy finansowane przez PFRON próbują zachęcić 
pracodawców do zatrudniania pracowników niepełnosprawnych jest “tworzenie nowych 
miejsc pracy”. W gospodarce planowanej centralnie atrakcyjne było myślenie o dodatkach do 
zatrudnienia w chwili “tworzenia nowych miejsc pracy”. Pomysł polegał na tym, że 
zatrudniając dodatkowego pracownika konieczne było stworzenie dla niego nowego miejsca 
pracy, zapewnienie maszyn i narzędzi, z których mógłby korzystać. Miał miejsce nadmierny 
popyt na produkcję tak więc problem dodatkowej produkcji wynikającej z większego 
kapitału i pracy sam się rozwiązywał.  
 
 Koncepcja “tworzenia nowych miejsc pracy” była także stosowana do zatrudnienia 
pracowników niepełnosprawnych i jest ona wciąż odzwierciedlona w ustawodawstwie i w 
programach kredytów bezpośrednich dla zakładów pracy chronionej, które są zarządzane 
przez PFRON. Jednakże, koncepcja “tworzenia nowych miejsc pracy” stała się obecnie w 
Polsce anachronizmem. Ta absolutnie podstawowa koncepcja filozofii gospodarczej musi być 
ponownie przeanalizowana w świetle potrzeb i działań gospodarki rynkowej. 
 
 W gospodarce rynkowej, która w Polsce została wprowadzona, popyt na siłę roboczą 
wynika z popytu na towary i usługi. Nie ma stałych wskaźników wkładu raczej występują 
kompromisy pomiędzy siłą roboczą, a kapitałem, a także pomiędzy różnymi rodzajami siły 
roboczej. Odpowiednim sposobem na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie 
jest już dłużej “tworzenie nowych miejsc pracy” ale pomoc pracownikom niepełnosprawnym 
w sprawiedliwej rywalizacji o pracę z innymi pracownikami poprzez wykształcenie i 
szkolenie; rehabilitacja fizyczna i opieka medyczna; protezy i urządzenia takie jak aparaty 
słuchowe i okulary; “przystosowanie” czyli rzeczy takie jak podjazdy dla wózków 
inwalidzkich i łazienki, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych; dotacje do 
wynagrodzenia tam gdzie jest to uzasadnione; oraz dotacje do wzrastających kosztów 
specjalnego wyposażenia, którego pracownicy niepełnosprawni mogliby potrzebować.  
 
 Zgodnie z koncepcją “tworzenia nowych miejsc pracy”, wydaje się, że PFRON 
refunduje wszystkie koszty kapitałowe powiązane z nowymi pracownikami 
niepełnosprawnymi, nie tylko wzrastające koszty związane z problemem niepełnosprawności. 
Nawet jeśli ten system nie był przedmiotem nadużyć, byłby nadmierny. Jednakże, system ten 
jest przedmiotem ogromnych nadużyć. Zgodnie z kontrolą przeprowadzoną przez NIK w 
Zakładach Pracy Chronionej (NIK, 1999a), zakłady te mają zwyczaj przeinaczać swoje 
wydatki inwestycyjne, żeby wykorzystać tą bardzo dużą dotację. Nawet w oparciu o 
najlepsze możliwe warunki egzekwowania, trudno jest wyobrazić sobie, żeby przedsiębiorcy 
szukający dochodu nie znaleźli sposobu na “przedefiniowanie” zwykłych inwestycji na 
inwestycje związane z “tworzeniem miejsc pracy” dla pracowników niepełnosprawnych. 
Świadczeniobiorcą jest przedsiębiorca a nie pracownicy niepełnosprawni.  
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 Pozostałe programy PFRON dotują inwestycje kapitałowe poprzez dotowanie odsetek i 
umarzanych pożyczek. Poprzez swoje działania w wielu krajach i wielu różnych miejscach, 
Bank Światowy nauczył się, że przeszkodą związaną z kredytem dla grup z poza 
komercyjnego rynku kredytowego nie jest jego oprocentowanie tylko dostęp do rynku. 
Innymi słowy problemem do rozważenia może być stworzenie formy kredytów 
bezpośrednich a nie ich dotowanie. Dotowany kredyt zachęca do inwestycji, które nie 
sprawdzają się w warunkach rynkowych; niezwykle trudno jest ograniczyć kredyt do celów 
na które jest przeznaczony; i naturalnie dostępność kredytu o oprocentowaniu niższym niż 
rynkowe zachęca do korupcji. Umorzenie pożyczek ogranicza możliwość stosowania kredytu 
jako instrumentu realizacji polityki. Częste umarzanie długu rodzi pytanie czy kredyt był 
odpowiednim instrumentem w pierwszym rzędzie i stwarza oczekiwania, że pożyczka nie jest 
tak naprawdę pożyczką a raczej ukrytą dotacją. Możliwość wszystkich tego rodzaju dotacji 
kapitałowych zachęca do korupcji i czyni niezwykle trudnym zapobieganie wystąpienia 
zjawiska korupcji.  
 
 PFRON również finansuje bądź dotuje pożyczki bezpośrednio dla osób 
niepełnosprawnych i to wydaje się być bezpośrednią drogą do zachęcania do zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. Mimo to, istnieje argument przemawiający za kredytami 
bezpośrednimi, nie idący za stwierdzeniem że kredyt ten powinien być niżej oprocentowany 
niż na rynku.  
 
7.  Systemowe Nieudolności 

 
Obecny system i sposób w jaki łączy on wysiłki Zakładów Pracy Chronionej, PFRON i 

władz regionalnych jest podatny na wiele problemów. Brak jest ogólnej koordynacji bądź 
określonej misji, w której uczestniczą wszystkie zainteresowane strony. Dla przeciwieństwa, 
Zakłady Pracy Chronionej i PFRON mogłyby kierować się zupełnie innymi celami niż same 
osoby niepełnosprawne. Z drugiej strony wysiłki Zakładów Pracy Chronionej i PFRON są 
zbyteczne jeśli na przykład obie instytucje kierują się zapewnieniem szkoleń związanych z 
wykonywaniem pracy takich jak np. podnoszenie kwalifikacji komputerowych dla 
pracowników niepełnosprawnych. Niemożność kontroli przepływu wszystkich funduszy 
czyni system bardziej narażonym nie tylko na oszustwa ale dodatkowo powoduje brak 
zdolności do wyłapywania innych problemów i nieudolności. Tak więc staje się coraz 
trudniejsze ocenienie jakichkolwiek zazębień i braków w zapewnieniu świadczeń i 
odpowiednich programów.  
 

Ostatecznie, wiele świadczeń otrzymywanych przez osoby niepełnosprawne jako 
wynik działań PFRON jest przyznawanych indywidualnie. Istnieje pewna nieefektywność 
nierozerwalnie związana z tym podejściem i należy stwierdzić kiedy, na przykład, PFRON 
tworzy pojedyncze miejsca pracy, a kiedy realizuje konkretną politykę ułatwiającą 
pracodawcom zatrudnianie niepełnosprawnych.  
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8.  Przyszłość Zakładów Pracy Chronionej 

 
 Rozwój Zakładów Pracy Chronionej, chociaż rozumiany jako transformacja z zakładów 
opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, na dłuższą metę może nie być wskazanym 
programem.25 Problemy wynikające z łączenia inicjatyw prywatnych z programami 
społecznymi według tego schematu bywają większe od osiąganych korzyści. Jeśli Zakłady 
Pracy Chronionej zaczną osiągać więcej sukcesów, zabiorą one siłę roboczą w postaci osób 
niepełnosprawnych z ogólnej gospodarki. Prowadzi to raczej do segregacji osób 
niepełnosprawnych niż do ich integracji jako dużej populacji. Prowadzi to również do 
większej zależności od Zakładów Pracy Chronionej niż wolności wyboru na całym rynku 
pracy.  
 
 Problemy te będą istniały nawet jeśli system funkcjonowałby znakomicie, ale niestety 
nie funkcjonuje. Dla władz innych krajów nie jest czymś wyjątkowym “wycofywanie się” do 
sektora prywatnego z odpowiedzialnością za wykonywanie różnych usług społecznych. W 
takich wypadkach, pieniądze pochodzą z budżetu, kontrakt na wykonywanie usług jest 
normalnie przyznawany w drodze procesu opartego na współzawodnictwie, jednostka 
wykonująca usługi ma motywację aby wykonywać je dobrze, a klienci i rząd oceniają jakość 
i sprawność usług. 
 
 W przeciwieństwie do tego, fundusze na ZFRON Zakładów Pracy Chronionej powstają 
w samych przedsiębiorstwach i nigdy nie trafiają do budżetów żadnych jednostek 
publicznych. Fundusze te nie mogą być monitorowane. Każdy z zakładów posiada mały 
monopol na ZFRON. Główną motywacją dla przedsiębiorstw nie jest potrzeba 
zaopiekowania się w odpowiedni sposób pracownikami niepełnosprawnymi ale raczej 
tworzenie dochodu przy użyciu wszystkich dostępnych źródeł. Wiele Zakładów Pracy 
Chronionej traktuje ZFRON jako zwykłą część kapitału obrotowego26.   
 

Program Zakładów Pracy Chronionej nie jest najlepszym rozwiązaniem dla osób 
niepełnosprawnych i również nie jest efektywny kosztowo. Powinien on być rozwinięty tak 
aby wycofać z niego korzyści podatkowe dla Zakładów Pracy Chronionej albo przekształcić 
je w spółdzielnie nie nastawione na zysk przez okres trzech – pięciu lat podczas gdy zostaną 
równolegle wprowadzone pozostałe reformy. Co więcej, rząd powinien zastanowić się nad 
ustawodawstwem dotyczącym niepełnosprawności podobnym do ustawy o 
Niepełnosprawnych Amerykanach, która nakłada na pracodawców obowiązek 
przystosowania miejsc pracy dla pracowników niepełnosprawnych w rozsądnych granicach 
kosztów albo Brytyjską Ustawę o Dyskryminacji Niepełnosprawności z 1995 roku, która 
czyni nielegalnym dyskryminację w zatrudnieniu i handlu.  
 

                                                 
25 Wyjątkiem mogą tu być nie przynoszące dochodu (NGO) zakłady chronione dla osób poważnie 
niepełnosprawnych. 
26 Raporty NIK wymienione w bibliografii dokumentują słabe wyniki Zakładowych Funduszy Rehabilitacji. 
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9.  Przyszłość PFRON 

 
Jeśli Zakłady Pracy Chronionej zostaną zlikwidowane bądź przekształcone w 

spółdzielnie należałoby zastanowić się nad zamianą PFRON na jedną z form bezpośredniego 
asygnowania funduszy na programy dotyczące niepełnosprawności do powiatów i 
województw, być może razem z Komisją Prezydencką zajmującą się niepełnosprawnością 
albo Biurem Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych. Komisja i Biuro 
realizowałyby programy takie jak Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich 
Integracji ze Społeczeństwem i wprowadzałyby w życie równolegle drogę praw 
obywatelskich aby eliminować przeszkody stojące na drodze do zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, oczywiście we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.   
 
10.  Propozycja dotycząca Uratowania Systemu Zakładów Pracy Chronionej 

 
Aby jakikolwiek system funkcjonował sprawnie przez długi okres czasu musi istnieć 

zdolność do stałej oceny. W Polsce, przedsiębiorcy którzy korzystają najbardziej z obecnego 
systemu wydają się kontrolować proces rozwoju polityki poprzez finansowanie polityków, 
wpływ na nominacje polityczne i poprzez inne mechanizmy. Organizacje Osób 
Niepełnosprawnych i takie ciała jak Naczelna Rada Konsultacyjna wydają się być słabe i 
nieefektywne. Wydaje się, iż interes podatników nie jest dobrze reprezentowany w debacie 
publicznej przez Ministerstwo Finansów, grupy pracodawców, związki zawodowe czy 
kogokolwiek innego. W konsekwencji, propozycje zmian nie są zbyt zadowalające. Wydaje 
się, że wszyscy proponują „malowanie i tapetowanie” w chwili kiedy potrzebna jest nowa 
struktura.  
 

Na przykład, została złożona propozycja która zamieniałaby obecne określenie 
“Zakłady Pracy Chronionej” na skomplikowany system definicji zależny od udziału 
niepełnosprawnej siły roboczej przedsiębiorstwa. Proponowane dotacje do wynagrodzeń 
mogłyby być funkcją nie tylko ilości zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych ale 
również procentem zatrudnionych. Innymi słowy, kiedy przedsiębiorstwo zatrudnia więcej 
pracowników niepełnosprawnych i podnosi kategorię, jego dotacje zwiększałyby się z 
powodu przyrostu liczby pracowników ale także z powodu tego, że pracownicy 
niepełnosprawni już zatrudnieni byliby bardziej dotowani.27 Celem w tym wypadku wydaje 
się być zachęcanie przedsiębiorstw do zatrudniania pracowników z poważniejszą 
niepełnosprawnością. Jednakże, “podwójny wpływ” propozycji prawdopodobnie prowadzi 
do większej polaryzacji na rynku pracy ze wszystkimi  pracownikami niepełnosprawnymi 
skłaniającymi się ku przedsiębiorstwom już zatrudniającym dużą liczbę pracowników 
niepełnosprawnych. Wydaje się to być przeciwieństwem założonego celu głównego.  
 
 Propozycja ta zaprzecza ogólnej zasadzie, że świadczenia powinny rekompensować 
przedsiębiorstwom dodatkowe koszty wynikające z zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
Niektóre rodzaje kosztów są proporcjonalne do liczby zatrudnionych pracowników. Na 
przykład, miejsce pracy musi być specjalnie wyposażone dla pracownika, następnie dwa 
specjalnie wyposażone miejsca pracy są potrzebne dla dwóch pracowników.28  Pozostałe 
rodzaje kosztów nie wzrastają proporcjonalnie wraz z liczbą pracowników. Na przykład, 

                                                 
27Należy przypomnieć o efekcie kaskadowym z teorii o efektywnej ochronie w handlu międzynarodowym. 
28 Jeśli specjalny sprzęt mógłby być wykorzystany na dwóch lub trzech zmianach zamiast tylko na jednej to 
oczywiście dwóch lub trzech pracowników niepełnosprawnych mogłoby używać tego samego sprzętu.  
Jednakże, polskie ustawodawstwo zniechęca do pracy poza zmianą dzienną. 
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pracownik używający wózka inwalidzkiego może potrzebować rampy. Ale dwóch 
pracowników używających wózków inwalidzkich nie potrzebuje dwóch ramp, jest to 
obniżenie kosztów poprzez zwiększenie produkcji. Trudno jest myśleć o kosztach, że 
wrastają bardziej raptownie niż liczba pracowników niepełnosprawnych. Propozycja stwarza 
nieuzasadniony dochód dla przedsiębiorców, nie rekompensuje im to tylko dodatkowych 
kosztów.  
 
 Propozycja stwarza również bodziec do zatrudniania większej liczby osób 
niepełnosprawnych, ale stwarza też bodziec do zwolnienia z pracy pracowników w pełni 
sprawnych bądź do przeniesienia ich do siostrzanego przedsiębiorstwa, które w ogóle nie 
zatrudnia pracowników niepełnosprawnych. Firma, która zatrudnia 100 pracowników, w tym  
dziesięciu niepełnosprawnych mogłaby kwalifikować się do “Kategorii D”. Poprzez 
zwolnienie 80 pracowników w pełni sprawnych i podpisanie kontraktu z inną firmą, która 
zapewni pracę tym pracownikom bądź poprzez przeniesienie ich do firmy siostrzanej, której 
właścicielem jest ta sama osoba, przedsiębiorstwo mogłoby kwalifikować się do “Kategorii 
A”. Żadna z wniesionych poprawek do ustawy nie zapobiega istnieniu firm siostrzanych 
wyłącznie na papierze – 80 pracowników mogłoby nadal pracować w tym samym miejscu w 
taki sam sposób. Jak dotąd zdecydowanie bardziej korzystne jest zakwalifikowanie się do 
Kategorii A niż Kategorii D.  
 

W proponowanym systemie, tak jak w systemie poprzednim, dotacje płynęłyby do 
przedsiębiorstw, a nie do osób niepełnosprawnych. To ściśle oznacza, że pieniądze nie idą za 
osobami niepełnosprawnymi. Weźmy dwa przedsiębiorstwa gdzie każde z nich zatrudnia 20 
pracowników. Przedsiębiorstwo X zatrudnia 2 pracowników niepełnosprawnych i dlatego 
kwalifikuje się do Kategorii D a przedsiębiorstwo Y zatrudnia 4 pracowników 
niepełnosprawnych i dlatego kwalifikuje się do Kategorii C. Przypuśćmy, że pracownik 
niepełnosprawny przenosi się z przedsiębiorstwa Y do przedsiębiorstwa X, tak więc każde 
przedsiębiorstwo zatrudnia po trzech pracowników niepełnosprawnych. Łączne dotacje do 
przedsiębiorstwa X i Y (bądź średnia dotacja na pracownika) spadają. Efekt jest przesadny 
kiedy pracownik niepełnosprawny przenosi się do przedsiębiorstwa, które w ogóle nie 
zatrudnia innych pracowników niepełnosprawnych. Dotychczas celem polityki było 
przeniesienie pracowników niepełnosprawnych do “wiodących” przedsiębiorstw.  
 

Zgodnie z propozycją, kwota zatrudnienia osób niepełnosprawnych byłaby przeliczona 
poprzez stosowanie wagi dla różnych stopni niepełnosprawności: 1.5 dla poważnej 
niepełnosprawności, 1.25 dla umiarkowanej niepełnosprawności i 1.0 dla lekkiej 
niepełnosprawności. Krytyka obecnego systemu polega na tym, że prowadzi on do 
nieproporcjonalnego zatrudniania osób z lekką niepełnosprawnością. Jak dotąd zgodnie z 
zaproponowaną nowelizacją możliwe byłoby zakwalifikowanie się do Kategorii A-D bez 
zatrudniania w ogóle osób z ciężką bądź umiarkowaną niepełnosprawnością.  
 

Nie jest jasne czy te same wagi byłyby stosowane do systemu kwot i kar. Jeśli te same 
wagi stosuje się do systemu kwot i kar, zwiększałoby to bodźce dla wszystkich firm do 
zatrudniania osób niepełnosprawnych ciężko i umiarkowanie. Przedsiębiorstwo mogłoby 
zmniejszyć swoją karę o 40.65 procent średniej płacy zatrudniając jednego więcej 
pracownika lekko niepełnosprawnego, ale o 50.8 procenta średniej płacy zatrudniając 
jednego więcej pracownika z umiarkowaną niepełnosprawnością i 61.0 procenta średniej 
płacy zatrudniając jedną osobę więcej z ciężką niepełnosprawnością. Mogłoby to być 
ulepszeniem obecnego systemu.  
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 Pomysł rozróżnienia pomiędzy osobami z lekką niepełnosprawnością z jednej strony a 
osobami z umiarkowaną i ciężką niepełnosprawnością z drugiej strony jest pomysłem 
atrakcyjnym. Jednakże, różnica pomiędzy 1.0 i 1.25 nie wydaje się zbyt wielka. Nadal 
wierzymy, że jako cel średnioterminowy, ludzie tylko z lekką niepełnosprawnością nie 
powinni figurować w systemie kwot i kar jak również w systemie rent inwalidzkich.  
 

Zgodnie z nową propozycją, pozostałyby specjalne przywileje dla osób 
niepełnosprawnych. Zgodnie z dyskusją przeprowadzoną w rozdziale dotyczącym bodźców, 
przywileje te dają powody pracodawcom do tego aby nie zatrudniać pracowników 
niepełnosprawnych. W zaproponowanej nowelizacji dodane byłyby nowe przywileje. 
Zaproponowane regulacje mówią o tym, że osoby niepełnosprawne będą uprawnione do 
odprawy pieniężnej niezależnie od długości czasu pracy.  
 

Propozycja zachowałaby system w którym pieniądze generowane przez zwolnienia 
podatkowe dla zakładów pracy chronionej są przekierunkowywane do ZFRON w tych 
samych przedsiębiorstwach. Proponujemy zamiast tego aby pieniądze te były deponowane i 
zarządzane przez powiaty i województwa nie tylko na potrzeby osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w zakładach pracy chronionej ale również dla osób niepełnosprawnych 
zatrudnionych w innych przedsiębiorstwach i dla tych nie zatrudnionych w ogóle.  
 
 Wytworzone pieniądze, w chwili kiedy zakłady pracy chronionej nie płacą podatków są 
pieniędzmi publicznymi, tak jak by to było gdyby przedsiębiorstwa płaciły podatki w zwykły 
sposób a pieniądze płynęłyby z powrotem do ZFRON przez skarb państwa. Ale dlaczego 
mają one z powrotem płynąć do tych samych przedsiębiorstw albo w tym przypadku, w ogóle 
z powrotem do przedsiębiorstw? Przedsiębiorstwa, które są najbardziej dochodowe i dlatego 
korzystają najbardziej ze zwolnień podatkowych niekoniecznie są tymi gdzie potrzeby osób 
niepełnosprawnych są największe. Może tak być, że pracownicy niepełnosprawni ze 
spółdzielni borykających się z trudnościami, które nie korzystają za bardzo na zwolnieniach 
podatkowych, mają zdecydowanie większe potrzeby niż wysokodochodowe przedsiębiorstwo 
pracy chronionej.  
 

Ponieważ podany cel polityczny nie ma dzielić pracowników niepełnosprawnych w 
zakładach pracy chronionej a raczej zachęcać ich do przenoszenia się do wiodących 
przedsiębiorstw, trzeba także wziąć tu pod uwagę, że potrzeby osób niepełnosprawnych w 
wiodących przedsiębiorstwach są większe niż pracowników w zakładach pracy chronionej, 
które czerpią wielkie korzyści ze zwolnień podatkowych. Kolejne pytanie to dlaczego te 
fundusze publiczne, generowane przez zwolnienia podatkowe, powinny być oddane 
wyłącznie osobom niepełnosprawnych, które już pracują a nie również ludziom, którzy nie 
pracują. Większość osób niepełnosprawnych w Polsce nie pracuje. Może jeśli pieniądze 
byłyby również dostępne na zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy nie mają 
pracy, to byłyby przeznaczone na to aby znieść architektoniczne i inne przeszkody w 
miejscach gdzie oni żyją, na transport, na szkolenia, większa ilość osób niepełnosprawnych 
mogłaby włączyć się do siły roboczej.  
 

Jeśli zwolnienia podatkowe dla zakładów pracy chronionej będą kontynuowane, 
należałoby zastanowić się nad deponowaniem tych pieniędzy, które są generowane, na 
poziomie powiatów i województw. Przedsiębiorstwa, osoby indywidualne i stowarzyszenia 
osób niepełnosprawnych rywalizowałyby o dotacje poprzez opracowywanie propozycji 
dotyczących sposobu wykorzystania różnych kwot. Pieniądze publiczne kierowane byłyby 
tam gdzie byłyby potrzebne, niekonieczne tam gdzie zostały wytworzone.  
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Propozycja ta przypisywałaby radom powiatów i województw odpowiedzialność za 
wydawanie zaświadczeń o stopniu niepełnosprawności odpowiednio w pierwszej i drugiej 
instancji. Stawia to władze lokalne w sytuacji gdzie należy zdecydować jak dużo pieniędzy z 
budżetu narodowego pójdzie do rejonu. Wszystkie rejony posiadają bodźce do tego aby 
powiedzieć “tak” żądaniom, a nikt w systemie oprócz Pełnomocnika nie ma bodźca do tego 
aby powiedzieć “nie”. Pełnomocnik byłby odpowiedzialny za nadzór nad prawidłowością i 
jednolitością podań w zakresie standardowych procedur odnoszących się do zaświadczeń o 
stopniu niepełnosprawności. Jeśli rejony są zachęcane do wyolbrzymiania ilości swoich 
zaświadczeń, ważne jest aby Pełnomocnik posiadał odpowiedni budżet i pracowników aby 
sprawować swój nadzór.  
 
 Można sobie wyobrazić okoliczności, w których bezrobocie wzrasta gwałtowniej w 
jednych rejonach niż w innych. W tym wypadku, zapotrzebowanie na zaświadczenia o 
niepełnosprawności mogłoby być znacznie większe na obszarach o wysokim bezrobociu niż 
na obszarach o bezrobociu niższym. Pełnomocnik powinien być bardzo aktywny aby 
zapewnić prawidłowość i jednolitość działania. Niejednakowe stosowanie standardów osłabia 
inicjatywy pracowników w zakresie reagowania na sygnały z rynku pracy, a ponadto może to 
prowadzić do odchodzenia ludzi z rynku na stałe w odpowiedzi na problemy, które pojawiają 
się jedynie tymczasowo. Jeśli byłoby to konieczne zostałyby wprowadzone nadzwyczajne 
środki dla obszarów dotkniętych bezrobociem poprzez system ubezpieczenia bezrobotnych. 
Różnie stosowane standardy dotyczące niepełnosprawności nie stanowią odpowiedniej 
reakcji na zróżnicowanie stopy bezrobocia. 
 

Propozycja dotyczyłaby Rady Nadzorczej PFRON, pośród innych przedstawicieli 
przedsiębiorstw, które nie zatrudniają osób niepełnosprawnych i dlatego są zobowiązane do 
płatności w ramach systemu kwot i kar jak również przedstawicieli Ministerstwa Finansów i 
Ministerstwa Gospodarki. Jest to znakomita propozycja.  
 

Rozdział IV.  Wnioski Podsumowujące 

 
Obecne prawodawstwo polskie dotyczące problemu niepełnosprawności pochodzi z 

roku 1991, czyli okresu "boomu" socjalnego, kiedy to prawodawstwo w zakresie świadczeń 
socjalnych było niezwykle hojne. Jest teraz odpowiednia pora na to, aby ocenić czy kierunki 
polityki i programy dotyczące niepełnosprawności mogą być ulepszone w zakresie usług dla 
osób niepełnosprawnych, które są świadczeniobiorcami, sprawiedliwości w stosunku do 
innych grup pracowniczych, które mogą być w niekorzystnym położeniu na rynku pracy i w 
stosunku do podatników, którzy płacą ten rachunek. 
 

Niektóre rekomendacje w tym opracowaniu podążają za standardowymi praktykami 
dobrego zarządzania finansami publicznymi i mogłyby być natychmiast wdrożone. Przykłady 
wymagają aby wszystkie pieniądze publiczne były jasno wykazywane na kontach instytucji 
publicznych a wszystkie wydatki publiczne powinny być określane przez budżet. Punkt ten 
dotyczy przekierunkowania podatków z Zakładów Pracy Chronionej. Oczywista jest także 
propozycja szeregu rekomendacji w kierunku wzmocnienia administracji.  
 

Reforma powinna przebiegać w czterech zamierzonych etapach: dodatkowe zebranie 
danych i analiza; opracowanie polityki i debata; tworzenie i ogłoszenie ustaw; wdrożenie 
nowych kierunków polityki. Przez cały czas istnieje potrzeba raczej zamierzonej strategii 
komunikacji. Strategia komunikacji powinna nie tylko pociągać za sobą przenoszenie 
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informacji od władz do udziałowców ale również powinna zawierać program zabiegania o 
poglądy tychże udziałowców.  
 

Jest niezwykle ważne aby założenia polityki i debata były oparte na solidnych 
podstawach danych empirycznych, włączając w to nowe badanie dotyczące 
niepełnosprawności podobne do przeprowadzonego w kwietniu 1996 roku przez GUS ale 
rozszerzonego o zmienne dotyczące gospodarstw domowych i czynników ekonomicznych. 
Dokumenty z danymi powinny być dostępne nie tylko dla instytucji rządowych ale także dla 
analityków na uniwersytetach i w innych instytutach. Podobnie, Urząd Krajowego 
Aktuariusza powinien być zobowiązany do opracowywanie długoterminowych projekcji 
kosztów ubezpieczenia rentowego przez kilka kolejnych dziesięcioleci na bieżąco. Projekcje 
powinny modelować wpływ oczekiwanych reform i zmian demograficznych aby dodać to w 
przyszłości do danych dotyczących niepełnosprawności. Urząd Krajowego Aktuariusza 
przygotowywałby projekcje emerytur i programów świadczeń socjalnych.  
 

Jest możliwe, iż nawet dostęp do solidnych danych i projekcji może być 
niewystarczający dla uzyskania postępu w formułowaniu nowej polityki. Osoby 
niepełnosprawne i organizacje, które je reprezentują wydają się podchodzić niechętnie do 
krytyki złych programów być może z obawy, że mogłoby to nieumyślnie zaszkodzić dobrym 
programom. Wydaje się, że niechętnie oponują nadużywaniu dobrych programów przez 
osoby, które nie są niepełnosprawne, być może lękając się aby nie zaszkodzić osobom, które 
programów tych potrzebują. Używany jest tu pogląd, że każdy grosz wydany na programy 
dotyczące niepełnosprawności to grosz dobrze wydany bez względu na to w jaki sposób. 
Filozofia ta może zaszkodzić osobom niepełnosprawnym poprzez spowodowanie 
ewentualnej gwałtownej reakcji, która uderzyłaby zarówno w dobre jak i złe programy.  
 

Co więcej, interes podatników wydaje się nie być należycie reprezentowany w debacie 
publicznej dotyczącej niepełnosprawności. Podatnikom, a zwłaszcza tym, którzy płacą 
podatki od wynagrodzeń szkodzą programy nieefektywne i drogie. Podatki od wynagrodzeń, 
które są wyższe niż to konieczne szkodzą konkurencyjności na polskim rynku pracy, 
zmniejszają wskaźnik wzrostu gospodarczego i zwiększają bezrobocie. Jak dotąd związki 
zawodowe były niechętne krytyce złych programów być może dlatego, że widziały 
przypuszczalne korzyści płynące z tych programów bardziej wyraziście niż ich koszty. 
System kwot i kar zmniejsza dochody przedsiębiorstwa i zmusza polskie przedsiębiorstwa do 
podnoszenia cen na towary i usługi a w konsekwencji możliwe, że szkodzi konsumentom i 
zmniejsza konkurencyjność na arenie międzynarodowej. Dotychczas wydawało się, że 
stowarzyszenia pracodawców nie chciały opierać się systemowi kwot i kar i innym podatkom 
na nich nałożonym. W niektórych krajach, ministerstwa finansów wypowiadają się w 
interesie podatników. W Polsce, w Ministerstwie Finansów wydaje się brakować 
odpowiedniej kadry do przeanalizowania kierunków polityki i programów związanych z 
niepełnosprawnością a w chwili kiedy Ministerstwo wypowiada się na korzyść efektywności 
i wartości jaką należy zaoferować podatnikowi za jego pieniądze, zostaje oskarżone o 
znieczulicę. 
 
W rezultacie słabego zaangażowania się osób niepełnosprawnych i ich organizacji, grup 
konsultacyjnych, związków zawodowych, stowarzyszeń pracodawców i Ministerstwa 
Finansów, przedsiębiorcy, którzy najwięcej korzystają z obecnego systemu wydają się 
kontrolować proces rozwoju polityki. Otwarcie i nagłośnienie debaty publicznej jest być 
może nawet większym wyzwaniem niż stworzenie solidnej bazy faktów, danych i 
empirycznych dowodów.  
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