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Ustawa o promocji zatrudnienia  
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z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
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Renta szkoleniowa  

jako instrument  

rehabilitacji zawodowej  
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Ocena funkcjonowania  

renty szkoleniowej 
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Projekt badawczy  

„Rehabilitacja zawodowa  

– stan aktualny i proponowane zmiany”,  

realizowany przez  

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 

pod kierunkiem prof. A. Wilmowskiej-Pietruszyńskiej  

i prof. G. Uścińskiej 
 

Wyniki opublikowane zostały w publikacji  

pt. „Rehabilitacja zawodowa.  

Stan aktualny i proponowane zmiany  

(IPiSS, PFRON, Warszawa 2014)  
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Ocena funkcjonowania  

rehabilitacji zawodowej  

w Polsce 
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Rekomendacje 
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W celu zmniejszenia liczby osób 
niepełnosprawnych (niezdolnych 
do pracy) w następstwie chorób 
lub urazów, osób pobierających 

świadczenia pieniężne  
i/lub rzeczowe z systemu 

zabezpieczenia społecznego,  
także poprawy ich jakości życia 

zaleca się m.in.: 
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– zmianę organizacji udzielania 
świadczeń z zakresu rehabilitacji 
poprzez powiązanie rehabilitacji 
medycznej, społecznej i zawodowej  
w kompleksową usługę,  
z zapewnieniem chorym technicznych 
środków wspomagania funkcji  
i/lub zaopatrzenia ortopedycznego  
oraz wyrobów medycznych,  
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– organizację ośrodków szkolenia 
zawodowego i rehabilitacji, w których 
powinna być realizowana 
kompleksowa rehabilitacja, tj. 
medyczna, społeczna i zawodowa 
(nauka nowego zawodu),  
 
– monitorowanie rynku pracy dla osób, 
które pobierają rentę szkoleniową, 

 

17 



 

– wczesne oszacowanie ryzyka 
utraty zdolności do pracy i ocenę 
możliwości powrotu do pracy  
na to samo stanowisko lub inne 
oraz na to samo stanowisko pracy 
po odpowiednim przystosowaniu 
stanowiska pracy lub 
przekwalifikowaniu zawodowym, 
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– stworzenie warunków do 
wczesnego powrotu do pracy  
i utrzymania się na rynku pracy 
poprzez modyfikację czynników 
środowiskowych (m.in. stymulację 
motywacji i likwidację barier 
legislacyjnych). 
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Dziękuję za uwagę. 
 

 


