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Szanowny Panie Ministrze! 

Na licznych spotkaniach z seniorami (emerytami i rencistami inwalidzkimi) 

otrzymuję szereg pytań związanych z nierównym traktowaniem, a nawet 

pewnego rodzaju dyskryminacją przy zatrudnianiu przez pracodawców 

rencistów z grupami inwalidzkimi orzeczonymi przez MSWiA i MON. 

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać 

dofinansowanie do ich wynagrodzeń z PFRON. Dopuszcza to art. 26a-26c 

ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. 

zm., dalej ustawa o rehabilitacji). 

Przepisy dopuszczają możliwość uznania osoby mającej orzeczenie o całkowitej 

lub częściowej niezdolności do pracy, wystawione przez lekarza orzecznika 

ZUS za niepełnosprawną. Zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji, orzeczenie 

takiego lekarza o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do 

samodzielnej egzystencji jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym 

stopniu niepełnosprawności. Z kolei całkowita niezdolność do pracy jest 

traktowana na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, a orzeczenie częściowej niezdolności do pracy jest 

traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. Te 

uprawnienia rentowe lub emerytalne reguluje ustawa z 17 grudnia 1998 r. o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz.1383 ze zm.). 

Nowelizacja przepisów z 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz.1475) 

przewiduje, że od 1 marca 2011 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje 

na pracowników zaliczanych do umiarkowanego lub lekkiego stopnia 

niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury. Pracodawcy nie 

mogą ubiegać się o wsparcie dla takich pracowników począwszy od 



wynagrodzeń wypłacanych od marca 2011 r. Dofinansowanie przysługuje nadal 

na emerytów niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności z 

ZUS. Zmiana ta nie dotyczy rencistów. 

Z kolei ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym i rentowym 

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jedn. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 900) odrębnie reguluje kwestie emerytur i rent inwalidzkich. 

W służbach mundurowych wiele grup zawodowych (np. policjanci, 

funkcjonariusze wywiadu, żołnierze) mają prawo do emerytur i rent na 

podstawie odrębnych przepisów. Ustala się 3 grupy inwalidztwa: 

1. grupa obejmuje całkowicie niezdolnych do pracy (80% wysokości 

emerytury), 

2. grupa obejmuje częściowo niezdolnych do pracy (70% wysokości emerytury), 

3. grupa obejmuje zdolnych do pracy (40% wysokości emerytury). 

Renta inwalidzka przysługuje mundurowym zwolnionym ze służby, którzy stali 

się inwalidami wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności 

organizmu. 

Z kolei emerytura policyjna należy się funkcjonariuszowi, który w dniu 

zwolnienia ma 15 lat służby. Wobec powyższego otrzymują dwie decyzje 

(emerytalną i rentową). Jednak świadczenie pobierane jest tylko jedno (w 

zależności, które jest korzystniejsze). 

Przepis obowiązujący od 01.03.2011 r. wskazuje, że ustalone prawo do 

emerytury – mimo niepobierania świadczenia emerytalnego od wydania decyzji 

o ustaleniu prawa do renty inwalidzkiej i pobierania świadczenia rentowego – 

nadal obowiązuje. Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do renty inwalidzkiej nie 

uchyla wcześniej decyzji o ustaleniu prawa do emerytury. 

Dlatego zatrudniający takiego pracownika (z orzeczoną umiarkowaną 

niepełnosprawnością, który ma ustalone prawo do emerytury, które nie wygasło 

i pobiera rentę) nie może korzystać z dofinansowania PFRON do jego 

wynagrodzenia. 

W związku z powyższym, uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie 

odpowiedzi na poniższe pytania: 



1. Jakie było uzasadnienie zmiany przepisów dotyczących zatrudniania przez 

pracodawców emerytów i rencistów inwalidzkich służb mundurowych, skoro 

ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS obejmuje zarówno 

emerytów i rencistów inwalidzkich z ZUS i MSWiA oraz MON? 

2. Dlaczego renciści inwalidzcy orzekani w Komisjach Lekarskich ZUS mają 

liczone 1,3% za każdy rok składkowy, a 0,7% za każdy rok nieskładkowy, a 

rencistom inwalidzkim orzekanym przez Komisje Lekarskie MSWiA i MON 

obniżono do 0% za każdy rok? 

3. Dlaczego przepisy dotyczące zatrudniania przez pracodawców osób 

niepełnosprawnych dyskryminują emerytów i rencistów służb mundurowych 

(MSWiA, MON)? 

4. Dlaczego pozbawiono świadczeń rent inwalidzkich osoby, których 

inwalidztwo orzeczone było w związku ze służbą po 1990 r., na rzecz 

demokratycznej Polski? 

5. Ile zostało wydanych decyzji przez Dyrektora ZER MSWiA dotyczących 

obniżenia świadczeń rentowych inwalidzkich? 

 


