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R ZE C ZN IK  PRAW  OB YWAT EL SKICH  

 

III.7045.18.2018.JJ.DS 

 Szanowny Panie Ministrze  

 Uprzejmie informuję Pana Ministra, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest adresatem 

skarg osób z niepełnosprawnościami w zakresie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.  

 Zatrudnienie na otwartym rynku pracy było tematem przewodnim III Kongresu Osób 

z Niepełnosprawnościami, który odbył się pod hasłem „Za niezależnym życiem” w dniu 25 

października 2017 r. w Warszawie. 

 Osoby, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, oprócz określenia profilu 

pomocy i przygotowania indywidualnego planu działania, mogą uzyskać również status 

osoby będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 Zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1065 ze zm.) za 

osobę w szczególnej sytuacji na rynku pracy uznaje się : 

-bezrobotnego do 30. roku życia, 

- bezrobotnego  długotrwale, 

- bezrobotnego powyżej 50. roku życia, 

- bezrobotnego korzystającego ze świadczeń pomocy społecznej, 

- bezrobotnego posiadającego co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia lub co najmniej 

jedno dziecko niepełnosprawne do 18. roku życia, 

- bezrobotnego niepełnosprawnego, 

- poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej opiekunowi osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby 
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niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek 

opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna 

na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. 

 W tym katalogu znajdują się między innymi osoby bezrobotne niepełnosprawne, 

jednakże w ocenie Rzecznika jest to niewystarczające rozwiązanie z punktu widzenia 

adekwatnej pomocy w znalezieniu pracy, w szczególności na otwartym rynku pracy. 

 Z tego względu, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o 

Rzeczniku Praw Obywatelskich ( tekst jedn. Dz. U. z 2017r.,  poz. 958) zwracam się do 

Pana Ministra z uprzejmym zapytaniem, czy rozważane jest przygotowanie i przyjęcie 

szczególnych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami, wchodzących na otwarty rynek 

pracy. 

       Z poważaniem  

       (Stanisław Trociuk) 


