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Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego, także z powodu
dysfunkcji wzroku
Aktualizacja: sierpie? 2015
Osobie zatrudnionej, która w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utraci?a zdolno?? do pracy na
dotychczasowym stanowisku, pracodawca jest obowi?zany wydzieli? lub zorganizowa? odpowiednie stanowisko
pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie pó?niej ni? w okresie trzech miesi?cy od daty zg?oszenia przez t?
osob? gotowo?ci przyst?pienia do pracy. Zg?oszenie gotowo?ci przyst?pienia do pracy powinno nast?pi? w ci?gu
miesi?ca od dnia uznania za osob? niepe?nosprawn?. Przepisu tego nie stosuje si?, gdy wy??czn? przyczyn?
wypadku przy pracy by?o naruszenie przepisów w zakresie bezpiecze?stwa i higieny pracy przez pracownika z jego
winy lub jego stanu nietrze?wo?ci - udowodnione przez pracodawc?.
Czas pracy osoby niepe?nosprawnej nie mo?e przekracza? 8 godzin na dob? i 40 godzin tygodniowo. Czas pracy
osoby niepe?nosprawnej (w tym niewidomej), zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego
stopnia niepe?nosprawno?ci nie mo?e przekracza? 7 godzin na dob? i 35 godzin tygodniowo.
Osoba niepe?nosprawna, w tym niewidoma, nie mo?e by? zatrudniona w porze nocnej i w godzinach
nadliczbowych.
Do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzaj?cy badania
profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawuj?cy opiek? nad t? osob? wyrazi zgod? - nie maj?
zastosowania ww. uregulowania dotycz?ce ograniczenia czasu pracy na dob? i zatrudnienia w porze nocnej i
godzinach nadliczbowych. Koszty bada? profilaktycznych, o których mowa wy?ej, ponosi pracodawca.
Osoba niepe?nosprawna, tak?e z powodu dysfunkcji wzroku, ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na
gimnastyk? usprawniaj?c? lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 15 minut i jest wliczany do czasu pracy. Nie
narusza to przepisu art. 129 10 § 1 Kodeksu pracy.
Stosowanie norm czasu pracy (skróconego czasu pracy), o których mowa wy?ej, nie powoduje obni?enia wysoko?ci
wynagrodzenia wyp?acanego w sta?ej miesi?cznej wysoko?ci.
Godzinowe stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadaj?ce osobistemu zaszeregowaniu lub zaszeregowaniu
wykonywanej pracy, przy przej?ciu na normy czasu pracy, o których mowa wy?ej, ulegaj? podwy?szeniu w
stosunku, w jakim pozostaje dotychczasowy wymiar czasu pracy do tych norm.
Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepe?nosprawno?ci, tak?e osobie niewidomej,
przys?uguje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do
pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa po przepracowaniu jednego roku po dniu zaliczenia jej do jednego
z tych stopni niepe?nosprawno?ci. Urlop, o którym mowa wy?ej, nie przys?uguje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczaj?cym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na
podstawie odr?bnych przepisów. Je?eli wymiar tego urlopu dodatkowego, jest ni?szy ni? 10 dni roboczych, zamiast
tego urlopu przys?uguje urlop dodatkowy okre?lony wy?ej, przys?uguj?cy osobie niepe?nosprawnej (w wymiarze
10 dni).
Osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepe?nosprawno?ci, tak?e osoba niewidoma, ma prawo do
zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie cz??ciej ni? raz w
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ta osoba si? znajduje, na taki turnus skieruje,

w celu wykonania bada? specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniaj?cych,

a tak?e w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, je?eli czynno?ci te nie mog? by?
wykonane poza godzinami pracy.

Wynagrodzenie za czas zwolnie? od pracy, o których mowa wy?ej, oblicza si? jak ekwiwalent pieni??ny za urlop
wypoczynkowy.
??czny wymiar dodatkowego, 10 dniowego urlopu i zwolnienia od pracy w celu uczestniczenia w turnusie
rehabilitacyjnym, nie mo?e przekroczy? 21 dni roboczych w roku kalendarzowym.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe?nosprawnych tekst jednolity, (Dz.U z 2011 r., nr 127, poz. 721 ze zm.) - Regulacje w art. 12-20
ustawy.

Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie
szczegó?owych zasad udzielania zwolnie? od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepe?nosprawno?ci w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U. nr 100, poz. 927).
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