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Uprzejmie informuję, że wpływają do mnie skargi osób pobierających renty z 
tytułu niezdolności do pracy, dotyczące braku regulacji umożliwiającej rencistom 
osiąganie przychodów z pracy zarobkowej, które bez względu na ich wysokość nie 
podlegałyby zmniejszeniu ani zawieszeniu. 

Regulację w tym zakresie zawierała ustawa z dnia 17 października 2008 r. o 
zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw. 

W dniu 29 listopada 2008 r. Prezydent RP skierował do Sejmu RP wniosek o 
ponowne rozpatrzenie tej ustawy, wskazując, że renta z założenia jest świadczeniem 
kompensującym utratę lub ograniczenie zdolności zarobkowania i dochód z pracy 
powinien mieć charakter uzupełniający" i zarzucając, między innymi, że „zniesienie 
instytucji zmniejszania albo zawieszania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy 
pozbawia rentę tego charakteru. Ponadto w przekonaniu Prezydenta RP wyrażone przez 
projektodawcę nadzieje na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych dzięki samemu 
zniesieniu limitów dochodów nie zostały poparte przekonywującymi argumentami. Bariery 
dla większej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynikają z wielu innych 
okoliczności, np. z niechęci do zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku 
pracy, co widać chociażby we wzrastających wydatkach na składki PFRON z powodu 
nieosiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warto zauważyć, że nie 
każda osoba z orzeczoną niepełnosprawnością będzie mogła podjąć zatrudnienie na 
otwartym lub chronionym rynku pracy, czy to z powodu kondycji zdrowotnej czy też 
posiadanych kwalifikacji lub innych okoliczności. Ze względu na bardzo niski wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych potrzebne są kompleksowe działania na rzecz 
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aktywności zawodowej tej grupy społecznej. Własna aktywność rencistów może i powinna 
wpływać pozytywnie na ich poziom życia i integrację społeczną, ale pozostaje do 
rozstrzygnięcia kwestia, w jakim stopniu uzasadnione jest wymuszanie aktywności 
zawodowej na osobach z orzeczoną niepełnosprawnością przy pomocy niskich świadczeń 
rentowych. W przekonaniu Prezydenta RP wprowadzenie tak istotnych i poważnych zmian 
systemowych musi być poprzedzone zebraniem koniecznych danych oraz dokładną i 
rzetelną analizą skutków finansowych oraz skutków społecznych wykonania ustawy. 

Zakwestionowana przez Prezydenta w trybie art. 122 ust 5. Konstytucji ustawa z 
dnia 17 października 2008 r. nie została ponownie uchwalona podczas posiedzenia 
Sejmu RP w dniu 19 grudnia 2008 r. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 
lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze 
zm.) uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska, czy planowany jest 
powrót do przedmiotowej regulacji i w jakim jej kształcie. 


