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ROZPORZ�DZENIE 
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 18 wrze�nia 1998 r. 

w sprawie rodzajów schorze� uzasadniaj�cych obni�enie wska�nika zatrudnienia osób 
niepełnosprawnych oraz sposobu jego obni�ania. 

(Dz. U. z dnia 30 wrze�nia 1998 r.) 

Na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 
99, poz. 628 i Nr 106, poz. 668) zarz�dza si�, co nast�puje: 

§ 1. Do schorze� uzasadniaj�cych obni�enie wska�nika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

zalicza si�: 
 1) chorob� Parkinsona, 
 2) stwardnienie rozsiane, 
 3) paraplegi�, tetraplegi�, hemiplegi�, 
 4) znaczne upo�ledzenie widzenia (�lepot�) oraz niedowidzenie, 
 5) głuchot� i głuchoniemot�, 
 6) nosicielstwo wirusa HIV oraz chorob� AIDS, 
 7) epilepsj�, 
 8) przewlekłe choroby psychiczne, 
 9) upo�ledzenie umysłowe, 
10) miasteni�, 
11) pó�ne powikłania cukrzycy. 

§ 2. Pracodawca obni�a wska�nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 21 
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustaw�", w wysoko�ci okre�lonej w art. 21 ust. 2 albo ust. 2a ustawy, o 
wska�nik ustalony według nast�puj�cego wzoru: 

WO = (3 x ZS + 2 x US) x 100%/ZOG, 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 
 1) WO - wska�nik obni�aj�cy, 
 2) ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do 

znacznego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1, 
 3) US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1, 
 4) ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 
- z zastrze�eniem § 2a. 

§ 2a. Pracodawca b�d�cy pa�stwow� lub niepa�stwow� szkoł� wy�sz�, wy�sz� szkoł� zawodow�, 
publiczn� lub niepubliczn� szkoł�, zakładem kształcenia nauczycieli lub placówk� opieku�czo-
wychowawcz� lub resocjalizacyjn� obni�a wska�nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym 
mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, w wysoko�ci okre�lonej w art. 21 ust. 2b ustawy, o wska�nik ustalony 
według nast�puj�cego wzoru: 



WOE = (3 x ZS + 2 x US) x 100%/ZOG + (3 x KZS + 2x KUS) x 100%/KOG, 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 
 1) WOE - wska�nik obni�aj�cy, 
 2) ZS - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do 

znacznego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1, 
 3) US - zatrudnienie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy pracowników zaliczonych do 

umiarkowanego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie wymienione w § 1, 
 4) ZOG - zatrudnienie pracowników ogółem w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, 
 5) KZS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, ucz�cych si� lub studiuj�cych w 

ramach ogólnie obowi�zuj�cych w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, 
zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie 
wymienione w § 1, 

 6) KUS - liczba wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, ucz�cych si� lub studiuj�cych w 
ramach ogólnie obowi�zuj�cych w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania, 
zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawno�ci, u których stwierdzono schorzenie 
wymienione w § 1, 

 7) KOG - liczba ogółem wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy ucz�cych si� lub studiuj�cych 
w ramach ogólnie obowi�zuj�cych w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. 

§ 2b. Obni�ony wska�nik zatrudnienia osób niepełnosprawnych odpowiada: 
 1) ró�nicy pomi�dzy wska�nikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysoko�ci okre�lonej w art. 

21 ust. 2 ustawy a wska�nikiem ustalonym na podstawie § 2 - w przypadku pracodawców, o których 
mowa w art. 21 ust. 2 ustawy, 

 2) ró�nicy pomi�dzy wska�nikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysoko�ci okre�lonej w art. 
21 ust. 2a ustawy a wska�nikiem ustalonym na podstawie § 2 - w przypadku pracodawców, o których 
mowa w art. 21 ust. 2a ustawy, 

 3) ró�nicy pomi�dzy wska�nikiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysoko�ci okre�lonej w art. 
21 ust. 2b ustawy a wska�nikiem ustalonym na podstawie § 2a - w przypadku pracodawców, o 
których mowa w art. 21 ust. 2b ustawy. 

§ 3. Traci moc rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1992 r. w sprawie 
rodzaju schorze� uzasadniaj�cych obni�enie wska�nika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zasad 
i trybu jego obni�ania (Dz. U. Nr 46, poz. 207). 

§ 4. Rozporz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 1999 r. 

 

 


